
Dodatek č. 2 smlouvy č. OS-0042/14-A
o přeúčtováni nákladů za dodávku pitné vody, odváděni odpadních vod a vod srážkových

Smluvní strany

Spri.a /otsiníní dcpra.n! Celt/

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové město
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Kontaktní adresa: SŽDC, s.o.,

Zastoupení:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zástupce pověřený jednat ve věcech odborných a smluvních:

( dále jen dodavatel)

IDS CARGO a.s.
Sídlo: Olomouc, Albertova 229/21, PSČ 779 00
IČ: 27820017
DIČ: CZ27820017
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3372
Zastoupení:

Kontaktní adresa:

( dále jen odběratel)

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou z důvodu prodeje části závodu „Železniční stanice" SŽDC, s.o., po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran následující úpravy článků smlouvy:

Smluvní strany

Změna názvu dodavatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zapsáno v obchodním rejstříku 
Kontaktní adresa:

Praha 1, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové město
70994234
CZ70994234
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
SŽDC, s.o.,

Místo plnění

Jedná se o odběr vody a odvádění odpadních vod z těchto odběrných míst:

Ústí nad Labem, Střekov. U Stanice 823/7 ( DS-0055/08-A 1
Vodohospodářská společnost: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., smlouva číslo 610000762 
hlavní vodoměr číslo: 065115

• 42 - 25233, IC6000388556, Ústí nad Labem-Střekov, Výpravní budova, U stanice čp.827
na parcele č. 3026, katastrální území 775258 Ústí nad Labem - Střekov, list vlastnictví č. 4214
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Ostatní body a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Obě strany prohlašují podmínky tímto dodatkem dané za oboustranně závazné a zavazují se k právům a povinnostem z nich 
vyplývajících.

Obě strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a zároveň prohlašují, že byl uzavřen na základě vzájemné svobodné vůle 
obou stran, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 smlouvy OS-0042/14-A je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma stranami smlouvy. Obě strany smlouvy sl 
sjednávají, že i pro období od 01.07.2016 platí ustanovení tohoto dodatku a zavazují se dle něj jednat.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Ústí nad Labem, dne 
Za dodavatele :

26.10.2016
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace

V .................... r.......dne : S-1Z- ZfilC
Za odběratele :

IDS CAfíGO ®
AI BERT0VA 229/21,779 00 OtMOUW 
IČ: 27020017, DIČ: {W97MOO10
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