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Dodatek č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13006863

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem
Firma: Město Blansko

Adresa: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

IČ: 00279943

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru invest. a územn. rozvoje

Adresa pro zasílání písemností

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

DIČ: CZ00279943

(

S-ON Čdská republika, s.r.o,

PRÁVNÍ DORUČENÍ

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)
E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČ: 28085400

DS: nf5dxbu

05. 01. 2018

DIČ: CZ28085400 Podatelna Brno 006

Zastoupená společností:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066

IČ: 25733591

Zástupce:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

DIČ: CZ25733591

Hana Liedermannová, Standardní připojení

Ing. Jan Mareček, Regionální správa Prostějov

Poděbradovo nám. 2, Prostějov

T +420

O

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

variabilní symbol: 13006863

(dále jen „Provozovatel DS“)
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I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce zařízení

distribuční soustavy č. 13006863 (dále jen "Smlouva"):

Článek II. smlouvy se mění takto:

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti

Žadatele do 30.06.2018 od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:

a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění

prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické

podmínky v zimním období,

c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací

přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému

projednání věcných břemen,

d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění

předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 18.10.2016,

pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky

zařízení distribuční soustavy uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu

technického provedení přeložky specifikovaného v článku IV. odst. 2) této smlouvy

v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1) tohoto článku nebo

v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. Provozovatel

DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné

změně technického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.
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II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a

nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran

obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz

čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

kd.:.?r*íC

Za Žadatele:

Prostějov, dne: V
, dne:10-01- 2018c

Za provozovatele DS:

101

Ing. Márek Štefan, vedoucí odboru invest. a

územn. rozvoje

Město Blansko

Hana Liedermannová

Vedoucí Standardního připojení

(
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