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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služ ebnosti

(E.ON: 1040010634/001)
uzavřenápodle ustanoveni 1785 ve spojeni s 1257 a násl. zákona č. 89!2012 Sb.,

občanský zákonik, v platném zně ni a 25 odst. 4 zákona Č . 458‘2000 Sb.,
energetický zákon v platném zně ni mezi tě mito smluvními stranami:

Statutární mě sto Jihlava se sídlem Masarykovo nám. 1,58601 Jihiava.
zastoupenéIng. Jaromírem Kalinou, námě stkem primátora,
ICO: 002 86010, DIC: CZ00286010
na straně budoucího povinného ze služ ebnosti
(dále jen budoucí povinný )

a

E.ON Distribuce, ILS. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Č eské Budě jovice,
lCO: 28085400, DIC: CZ28085400,
zapsána v OR vedeném Krajský m soudem v Č eský ch Budě jovicích, odd. B, vl. 1772,
zastoupenáspolečnosti:
E:ON Ceskárepublika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,37001 CeskéBudě jovice,
ICO: 25733591, DIC: CZ25733591,
zapsána: v OR vedeném Krajský m soudem v Č eský ch Budě jovicích, odd. C, vl. 15066,
jednající dvě ma pově řený mi zamě stnanci:

na straně budoucího oprávně ného ze služ ebnosti
(dále jen budoucí oprávně ný )

takto:

Budouci oprávně ný je investorem stavby kabelového vedení MN pod označením „ Jihlava, VN 276,
obnova kabelu“ (dále Jen Stavba). Stavba, bude na základě této smlouvy mimo jiné zřízena
na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného p. Č . 380, p. Č . 383/1, p. Č . 4841/1, p. Č . 5882/1,
p. Č . 5883/2, p. Č . 5887, p. Č . 5894/2, p. Č . 6137, zapsaný ch na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú., obec
a okres Jihlava (dále jen dotčenépozemky), ato v rozsahu dle předbě ž ného situačního zákresu, který
je nedílnou součástí a přílohou č. I této smlouvy. Budoucí povinný se zřízením Stavby na dotčený ch
pozemcích vý slovně souhlasí.

II.
Budoucí oprávně ný je povinen realizovat Stavbu na dotčený ch pozemcích v souladu s platný mi
předpisy. zejména stavebním zákonem v platném zně ni a s platný mi vyhláš kami statutárního mě sta
Jihlavy. Při realizaci Stavby je dále povinen dodrž et podmínky stanovené pro Stavbu ve vyjádřenich
a rozhodnutích správců dotčený ch pozemků a přísluš ný ch odborů Magistrátu mě sta Jihlavy. Z nich
nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy, je vyjádření Služ eb mě sta Jihlavy ze dne 21. 2. 2018,
přílohou Č . 3 je stanovisko Odboru dopravy Magistrátu mě sta Jihlavy ze dne 22. 3. 2018.

III.
I. Budoucí oprávně ný bere na vě domí, ž e se na dotčený ch pozemcích mohou nacházet dalš í
inž ený rské sítě (nad rámec této smlouvy) a není ani vyloučeno, ž e k tě mto pozemkům již byly
uzavřeny jiné platné smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení služ ebnosti pro dalš í inž ený rské
sítě . Budoucí oprávně ný se zavazuje vý š e uvedenou situaci respektovat a přizpůsobit ulož ení



inž ený rský ch sítí dle této smlouvy skutečnému stavu v terénu, s přihlédnutím k trase ostatních
inž ený rský ch sítí.
V souvislosti s vý š e uvedený m je budoucí oprávně ný povinen před zahájením Stavby zajistit na své
náklady a svoji zodpově dnost k dotčený m pozemkům vytyčení inž ený rský ch sítí prostřednictvím
jejich správců a přizpůsobit vý stavbu Stavby skutečnému stavu v terénu. Smluvní strany dle této
smlouvy se dohodly, ž e budoucí povinný nezodpovídáza jakékoliv š kody v souvislosti s vytyčením a
s ukládáním inž ený rský ch sítí dle této smlouvy vzniklé poruš ením povinnosti budoucího oprávně ného
dle tohoto článku.
2. Budoucí oprávně ný je povinen minimálně tři mě síce před zahájením Stavby prově řit u budoucího
povinného zastoupeného Majetkový m odborem Magistrátu mě sta Jihlavy, zda k dotčený m pozemkům
nejsou uzavřeny nájemní smlouvy. V případě , ž e k dotčený m pozemkům budou uzavřeny nájemní
smlouvy, je budoucí oprávně ný dle této smlouvy povinen o zahájeni Stavby informovat nájemce
pozemků minimálně dva mě síce před započetím Stavby. V případě dotčení majetkový ch práv nájemců
je budoucí oprávně ný povinen uhradit poš kozený m nájemcům veš keré š kody vzniklé Stavbou bez
jakékoliv účasti či náhrady ze strany budoucího povinného.

TV.
Budoucí oprávně ný je povinen v případě , ž e Stavbou budou dotčeny komunikace, před zahájením
vý stavby uhradit na Odboru dopravy Magistrátu mě sta Jihlavy správní poplatek za zvláš tní už íváni dle
* 25 L Č . 1311997 Sb., v platném zně ní a místní poplatek za už íváni veřejného prostranství dle
Obecně závazné vyhláš ky statutárního mě sta Jihlava o místním poplatku za už ívání veřejného
prostranství, v platném zně ní. V případě , ž e Stavbou bude dotčena zeleň je povinen tento místní
poplatek uhradit na Odboru ž ivotního prostředí Magistrátu mě sta Jihlavy.

V.
I. Veš keréčinnosti spojenés realizaci a provozováním Stavby je budoucí oprávně ný povinen provádě t
vý hradně na vlastní náklady, bez jakékoliv finanční či jiné účasti budoucího povinného a budoucí
povinný nemá vůči budoucímu oprávně nému povinnost ž ádné náhrady nákladů vzniklý ch
v souvislosti s realizaci Stavby ani s jaký mkoliv případný m zhodnocením dotčený ch pozemků

průbě hu vý stavby ani po jejím ukončeni. Budoucí oprávně ný se zavazuje, ž e realizace Stavby bude
provedena tak, aby dotčené pozemky byly tě mito činnostmi dotčeny jen v nezbytně nutném rozsahu
ajen po nezbytně nutnou dobu a je povinen po dohotovení Stavby plochy a povrch dotčený ch
pozemků s vý jimkou provedené Stavby vyklidit, uvést do původního stavu a dotčenépozemky předat
prostřednictvím jejich správce budoucímu povinnému.
2. Vznikne-li budoucímu povinnému z důvodu nesplně ni povinnosti budoucího oprávně ného dle této
smlouvy nebo v důsledku zřizováni Stavby vý stavbou, údrž bou a opravami ze strany budoucího
oprávně ného, ale i nezavině ně , tj. provozní závadou, na straně budoucího povinného š koda
a znehodnoceni pozemků, ponese náklady na jejich odstraně ní a uvedení do původního stavu budoucí
oprávně ný . V případě , ž e š kodu nebude mož no nahradit uvedený m způsobem, bude budoucí
oprávně ný povinen tuto š kodu v plném rozsahu nahradit budoucímu povinnému uhrazením
odpovídající finanční částky a to včetně š kody vzniklébudoucímu povinnému vrácením dotace (či její
části) poskytnuté budoucímu povinnému pro zřízení staveb a provedení úprav na pozemcích (zeleni)
uvedený ch v Č l. I této smlouvy.
Tuto š kodu je budoucí oprávně ný povinen uhradit budoucímu povinnému nejpozdě ji do 3 mě siců
po doručeni vyúčtování této š kody budoucím povinný m.

VI.
Budoucí oprávně ný se zavazuje, ž e nejpozdě ji do dvanácti mě síců od ukončení Stavby tj. od vydání
kolaudačního souhlasu ke Stavbě a v případě neexistence tohoto dokladu od existence jiného dokladu
o ukončení Stavby (např. předávací protokol o předání a převzetí stavby mezi dodavatelem stavby
a investorem stavby apod.) předlož í budoucímu povinnému prostřednictvím Majetkového odboru
Magistrátu mě sta Jihlavy návrh na uzavření smlouvy o zřízení služ ebnosti inž ený rské sítě , jehož
přílohou bude:

. přísluš ný doklad o ukončeni Stavby



• geometrický plán (geometrické plány) s vyznačením plochy služ ebnosti v počtu uzavíraný ch
smluv o zřízení služ ebnosti, přílohou geometrického plánu bude tabulka vYpracovaná
a potvrzenáoprávně ný m geodetem s délkami a plochami jednotlivý ch druhů sítí umístě ný ch
v kaž dém parcelním čísle a počtem zařízení a překopů umístě ný ch v kaž dém parcelním čísle

• digitální geodetické zamě ření dohotovený ch inž ený rský ch sítí v elektronické podobě
ve formátu *dgn (MicroStation V7)

Uvedený geometrický plán a geodetickézamě ření zajisti budoucí oprávně ný na svénáklady.

VIL
I. Smluvní strany se zavazují nejpozdě ji do š esti mě síců ode dne, kdy budoucí oprávně ný doručí
budoucímu povinnému návrh na uzavření smlouvy o zřízeni služ ebnosti dle Č l. Vi. léto smlouvy
s přílohami, uzavřít smlouvu o zřízení služ ebnosti ve prospě ch oprávně ného, kterou bude
za úhradu dle čI. Vlil léto smlouvy zřízena služ ebnost už ívání pozemků, ve prospě ch oprávně ného,
spočívající v právu zřídit a provozovat v souladu se z. Č . 458/2000 Sb., energetický zákon,
na služ ebný ch pozemcích Stavbu.
2. Rozsah služ ebnosti bude stanoven geometrický m plánem dle čI. Vl této smlouvy. Uvedený
geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení služ ebnosti.
3. Oprávně ný právo odpovídající služ ebnosti přijme a vlastník pozemků bude povinen toto právo
strpě t.
4. Služ ebnost bude sjednána na dobu, po kterou bude Stavba na dotčený ch pozemcích oprávně ný m
provozována. V případě , ž e oprávně ný ze služ ebnosti převede Stavbu na jiného vlastníka, bude
oprávně ný povinen do 30 dnů ode dne převodu oznámit povinnému nového vlastníka Stavby.
Oprávně ný a povinný následně uzavřou dohodu o zruš ení služ ebnosti s tím, ž e náklady související se
změ nou hradí oprávně ný . Tento odstavec se nepouž ije v případě přemě ny právnickéosoby.
5. Smlouva o zřízení služ ebnosti bude na základě návrhu, předlož eného budoucím oprávně ný m dle
čI. VI této smlouvy vyhotovena budoucím povinný m a zaslána k podpisu budoucímu oprávně nému.
6. O uzavření smlouvy o zřízení služ ebnosti, ve prospě ch oprávně ného spočívající ve zřízeni.
provozování a údrž bě Stavby v rozsahu zamě řeném přísluš ný m geometrický m plánem, bude v souladu
s ustanovením 102 odst.] zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zně ni rozhodovat usnesením
Rada mě sta Jihlavy.
7. Návrh na vklad práva odpovídajícího služ ebnosti dle tohoto článku zpracuje budoucí oprávně ný ,
který po uveřejně ní v registru smluv budoucím povinný m a po splně ní povinnosti úhrady dle čI. Viii
této smlouvy předlož í tento návrh s přísluš nou smlouvou Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu,
katastrální pracoviš tě Jihlava.
8. Veš keré náklady spojené se vkladem práva odpovídající služ ebnosti dle této smlouvy do katastru
nemovitostí uhradí budoucí oprávně ný .
9. Smluvní strany berou na vě domí, ž e právo odpovídající služ ebnosti nabude oprávně ný okamž ikem
vkladu práva s právními účinky k okamž iku podání návrhu na vklad do katastru nemovitosti
u Katastrálniho úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviš tě Jihlava.

VIII.
I. Jednorázová úhrada za zřízení služ ebnosti bude vypočtena po dokončeni Stavby na základě
skutečného rozsahu služ ebnosti, dle ceníku statutárního mě sta Jihlavy stanovujícího úhrady
za zřizování úplatný ch vě cný ch břemen k nemovitostem vjeho vlastnictví platného ke dni uzavření
smlouvy o zřízeni služ ebnosti. V případě neexistence uvedeného ceníku bude vý š e úhrady za zřízeni
služ ebnosti stanovena trž ním znalecký m posudkem, který zajisti na své náklady budoucí oprávně ný
a předlož i jej budoucímu povinnému současně s přísluš ný m geometrický m plánem dle Č l. Vl. této
smlouvy. Takto stanovená úhrada za zřízení služ ebnosti bude zatíž ena přísluš nou sazbou DPH dle
zákona č. 235/2004 Sb., v platném zně ní ke dni povinnosti přiznat daň a budoucí oprávně ný ji zaplatí
po podpisu smlouvy o zřízení služ ebnosti obě ma stranami na základě daň ového dokladu (faktury)
vystaveného budoucím povinný m ve lhůtě splatnosti do 30 - ti dnů ode dne doručení faktury
budoucímu oprávně nému.
Uhrada musí bý t zaplacena před podáním návrhu na vklad práva odpovídající služ ebnosti.
2. V úhradě za zřízeni služ ebnosti dle odst. I tohoto článku budou zohledně na veš kerá práva
budoucího oprávně ného a povinnosti budoucího povinného vyplý vající ze smlouvy o zřízení



služ ebnosti. Právo budoucího povinného na náhradu š kody, vzniklé na jeho majetku při zřizování,
provozování, údrž bě a opravách Stavby, není zaplacením vý š e uvedené úhrady za zřízeni služ ebnosti
dotčeno a není tím dotčena ani povinnost budoucího oprávně ného nést přimě řené náklady
na zachování a opravách služ ebnosti zatíž ený ch nemovitostí ve smyslu ustanoveni * 1263 Občanského
zákoníku.

DC.
Budoucí oprávně ný se zavazuje před započetím Stavby provést kontrolu aktuálních vlastnický ch
vztahů k dotčený m pozemkům.

X.
Tato smlouva zanikne:

- uzavřením smlouvy o zřízení služ ebnosti dle této smlouvy
- uplynutím doby 4 let od jejího uzavřeni, pokud do této doby budoucí oprávně ný nedolož í

budoucímu povinnému návrh na uzavření smlouvy o zřízení služ ebnosti dle této smlouvy
s přílohami dle či. Vl. této smlouvy.

XI.
Smluvní strany se dohodly, ž e pro účely této smlouvy se za doručenou považ uje zásilka, kteráje
zaslána doporučené na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy a převzata adresátem
nebo přímo adresátovi předána. Pro případ nepřevzetí, nevyzvednutí či nedoručitelnosti zásilky se
smluvní strany dohodly, ž e pro účely této smlouv se za doručenou považ uje zásilka dnem, kdy je
odesilateli vrácena jako nedoručená. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí
pro doručení postup stanovený právními předpisy platný mi v době doručováni.

XII.
Na části pozemku p. č. 5894/2 vk, ú. Jihlava byl realizován projekt s přispě ním dotačních prostředků
„ Bezbariérovéúpravy zastávek MÍID a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě — II.
etapa“ . Vzhledem k tomu, ž e Stavbou nedojde k bezprostřednímu zásahu do plochy řeš ené uvedený m
projektem, platí pro účely této smlouvy generální souhlas, který poskytovatel dotace vydal dne
23.5.2013 aje přílohou toho vyhotovení této smlouvy, kteréje určeno k založ eni do evidence smluv
vedenéna odboru Kanceláře tajemníka Magistrátu mě sta Jihlavy.
Na části pozemků p. Č . 484 I/l a p. Č . 6137, v L ú. Jihlava byL realizován projekt „ Revitalizace
mě stskézeleně v Jihlavě “ . Dle sdě lení odboru rozvoje mě sta (e-mail ze dne 3.4. 2018) nedojde dle
zákresu k dotčení dřevin oš etřený ch v rámci projektu.
Na části pozemků p. č. 383/I. p. Č . 484 l/I, p. č. 5882/l, p. Č . 5894/2 a p. č. 6137 v k. ú. Jihlava byl

realizován projekt „ Sníž eni znečiš tě ni ve vodních tocích ze stokovésítě mě sta Jihlavy“ . Dle sdě leni
odboru rozvoje mě sta (e-mail ze dne 3. 4. 2018) nedojde dle zákresu k dotčení vybudované
vodohospodářské infrastruktury.

XIII.
I. Smluvní strany vý slovně prohlaš ují, ž e si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, ž e byla
uzavřena po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě , váž ně , srozumitelně ,
nikoliv vtísni a za nápadně nevý hodný ch podmínek.
2. Tato smlouva můž e bý t mě ně na pouze písemný m dodatkem na základě dohody obou smluvních
stran.

XIV.
Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech. z nichž kaž dásmluvní strana obdrž í po dvou
vyhotoveních.

Xv.
I. Tato smlouva podléháuveřejně ní dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zně ní, je
uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabý vádnem uveřejně ní v registru smluv.



2. Ú častníci této smlouvy souhlasí s uveřejně ním této smlouvy dle zákona
Č . 34012015 Sb., o registru smluv, v platném zně ní a vš ech jejich budoucích dodatků, a to včetně
veš kerý ch osobních údajů ve smlouvě obsaž ený ch.
3. Statutární mě sto Jihlava zajistí uveřejně ni této smlouvy v registru smluv v souladu s právními
předpisy.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady mě sta Jihlavy Č ze dne

Dne Dne

Za statutární mě sto Jihlava Za E.ON

. .
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Příloha Č . 2

SLUŽ BY MĚ STA JIHLAVY
Služ by pro spokojenou Vysočinu

ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o.
Katovická175/I
386 01 Strakonice

V Jihlavě dne 21.2.2018

Č íslo: Vyjádření/032/18
Vyřizuje: , tel.:

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci:
„ Jihlava, VN 276, obnova kab.“

Dle předlož enédokumentace a na základě místního š etření se stavba dotý kámístních komunikací (MK),
kde jsou SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelový ch komunikací Statutární
mě sto Jihlava dle „ Smlouvy na komplexní zajiš tě ní veřejně prospě š ný ch služ eb pro Statutární mě sto
Jihlava“ ) správci, v tomto rozsahu:

Kabel NN — přechod vozovky a chodníků stávajícími chráničkami nebo protlakem a překop
vozovky — MK Havlíčkova, Havlíčkova - pravý chodník a Mostecká(dle situace stavby, kteráje
nedíhou součástí tohoto vyjádření)

Z titulu majetkového správce předmě tný ch MK SLUŽ BY MĚ STA JIHLAVY s.r.o.

souhlasí

s provádě ním stavby za dodrž ení níž e uvedený ch podmínek:

1) Toto vyjádření doplň uje naš e vyiádření Č . Vyjádření/178/17 ze dne 24.8.2017, které je nadále
platné.

2) Kabel NN bude přilož en k původně navrž enétrase kabelu VN. Navíc je oproti původnímu vyjádření
překop vozovky v ulici Mostecká.

3) Pro provádě ní pokládky kabelu NN v MK platí podmínky uvedenéve vyjádření č. Vyjádření/178/17.
4) Toto vyjádření slouž í i jako souhlas ke zvláš tnímu už ívání místních komunikací dle

zákona č. 13I1997 Sb., 25, odst. 6, písm. d) — umístě ní inž ený rský ch sítí a jiný ch
nadzemních nebo podzemních vedení vš eho druhu v silničním pozemku, na ně m nebo
na mostních objektech.

5) Toto vyjádření máplatnost jeden rok.

S pozdravem
Digitálně podepsal

MĚ STA JIHLAVY s.r.o. (iČ 607277723, ou=0677,

,

serialNumber=P329898

Datum: 2018.022110:05:48+0100

Příloha
situace stavby

Na vě domí

Magistrát mě sta Jihlavy — OD
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odbor dopravy Magistrát mesta WJIlrLÁ g

Tyrš ova 18, Jihlava I detaš ovanépracoviš tě

Magistrát mě sta Jihlavy
Majetkový odbor

-zde

Váš dopis ze dne čislo jednací vyřizuje I telefon Jihlava
21.03.2018 MMJIOD/36707/2018-PřP 22.03.2018

SZ-MMJ/OD/6084/201 8/2
UID jihlvpl8voodts

Stanovisko k ž ádosti MO k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služ ebnosti

Odbor dopravy obdrž el ž ádost Majetkového odboru o stanovisko na uzavřeni smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízeni služ ebnosti na umístě ní zemního kabelového vedeni NN, ž adatel společnost
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.ro., Katovická175, Strakonice pro společnost E.ON Distribuce, a.
s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, Č eské Budě jovice, stavba - akce „ Jihlava, VN 276, obnova
kabelu“ . Smlouva se tý kápozemků p. Č . 5887, 5894/2, 5882/1,6137v k. ú. Jihlava.

Odbor dopravy se s předkládaný m návrhem seznámil a souhlasí s uzavřením vý š e uvedené smlouvy
za podmínky, ž e dotčené komunikace budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a
budou dodrž eny podmínky pově řeného správce MK a Ů K, tj. Služ by mě sta Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova
64, 586 01 Jihlava. O tyto podmínky si musí ž adatel pož ádat u SMJ, s.r.o. Pokud mu byly vydány
v rámci řízeni u obecného stavebního úřadu, lze je použ íti pro uzavření smlouvy.

Rozdě lovník:

1) Magistrát mě sta Jihlavy, majetkový odbor, Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
2) MMJ - OD — spis

Magistrát mě sta Jihlavy
Masarykovo námě sti 1 (hlavni budova), 58601 Jihlava, jel: 565 591 111

e-mail: epodatelnajihlava-city.cz I wwwjihiava.cz
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I Magistrát mě sta Jihlavy 21 Odboru rozvoje mě sta

)(j,f Masarykova námě stí I
(tÍM1 LS )It‘Id1J, 58628 Jihlava

- (J
dne:

Jip:dď fl1ĺtOjMw ‚‘«st Iltůd
P Moli:

Č J 5Ft MŽ IJIQRH1‘17j2013

Váš dopis zn/ze dne: Naš e Č j.: Vyřizuje/kI.: V Brně dne:

MMJfORM/1712013 RRJv 7426/2013 23,5.2013
598B6/2013/MMJ

Váž enápan! inž ený rko,

v souvislosti s Vaš ím projektem s názvem „ Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní

telematika pro preferenci MHD v Jihlavě — Ii. etapa“ , vedený m v ROP JV pod registračním

číslem CZi.11I1.2.00132.01365, jsme od Vás obdrž eli ž ádost o generální souhlas se zřízením

vě cný ch břemen, nemnich či obdobný ch majetkový ch smluv na pozemcích uvedený ch ve Vaš í

ž ádosti, na který ch se z části nachází projekt financovaný z ROP JV, avš ak není uzavřením vý š e

uvedený ch smluv nikterak dotčen.

Vzhledem k vý š e uvedenému udě luji generální souhlas k uzavírání smluv na zřizení vě cný ch

břemen, nájemních smluv či obdobný ch smluv pouze pro případy, kdy smluvním vztahem nedojde

k bezprostřednímu zásahu do plochy řeš ené projektem, a kdy smluvní vztah neomezuje práva

už ívání v‘ý stupů projektu a neohrož uje jeho udrž itelnost. V opačném případě je nutnézaž ádat o

souhlas pro kaž dý jednotlivý případ.

Zároveň bych Vás ráda upozornila, ž e odpově dnost za udrž itelnost vý stupů projektu zůstávána
straně příjemce dotace.

S pozdravem

. , .

Kounicova 13 lČ : 75082241 Tel.: 532 193511
bir)Ý b ‚o„2n‘Lj mŽ

602 OD Brno DIČ : CZ750B2241 w.jihovychod.cz




