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smlouva zaevidována

Smluvní strany:

Statutární mě sto Jihlava se sídlem Masarykovo nám. 97/l, 586 01 Jihlava,

zastoupenéI námě stkem primátora,

IC: 00286010

DIČ : CZ00286010

bankovní spojení: Č eskáspořitelna, as., pobočka Jihlava, číslo účtu

na straně budoucího povinného ze služ ebnosti (dále jen budoucí povinný )

a

E:ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 Č eskéBudě jovice,
ICO: 28085400. DIC: CZ28085400,

zapsána v OR vedeném Krajský m soudem v Č eský ch Budě jovicích, odd. B, vl. 1772,

zastoupenáspolečností:

E:ON Ceskárepublika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 215 1/6, 37001 Č eské Budě 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:

Vedoucí správy sítě VN, NN a ZP a echnik

rozvoje a vý stavby

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

uzavřely níž e uvedeného dne. mě síce a roku tento:

DODATEK Č . 1
(E.ON: q1110300304811002/ZMS)

ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služ ebnosti č. 133/MO/2018 ze dne 12. 2. 2018

Č lánek prvý :
Po dohodě smluvních stran se mě ní článek I. vý š e uvedenésmlouvy následovně :

1.
Budoucí oprávně ný je investorem stavby kabelového vedení VN, NN a trubky HDPE

pod označením „ Jihlava, Nad Plovárnou, přelož ka VN“ (dále jen Stavba). Stavba, bude

na základě této smlouvy mimo jinézřízena na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného

p. Č . 1346/2, p. Č . 1665/l, p. Č . 5477/40, p. Č . 5477/107, p. Č . 5478/8, p. Č . 5479/41,

p. Č . 6006/2, p. Č . 6006/12, p. Č . 6006/13. p. Č . 6006/14, p. Č . 6006/15

ap. Č . 6006/2 1, zapsaný ch na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú., obec a okres Jihlava (dále

jen dotčené pozemky). a to v rozsahu dle předbě ž ného situačního zákresu, který je nedílnou

součástí a přílohou Č . 1 této smlouvy. Budoucí povinný se zřízením Stavby na dotčený ch

pozemcích vý slovně souhlasí.

Č lánek druhý :
1. Ostatní ustanovení smlouvy Č . I 33/MO/20 18 se nemě ní.

2. Jakékoliv změ ny tohoto dodatku lze platně provést jen formou písemného dodatku ke

smlouvě č. I 33/MO/20 18. podepsaného oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran.
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3. Smluvní strany prohlaš uji, ž e si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, ž e byl uzavřen
po vzájemném projednání a na základě jejich pravéa svobodnévůle a ž e jim nejsou známé

okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
4. Tento dodatek podléháuveřejně ní dle zákona č. 340/20 15 Sb., o registru smluv, v platném

zně ní, uveřejně ní v registru smluv zajistí budoucí povinný .
5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabý vádnem

uveřejně ní v registru smluv.
6. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž kaž dásmluvní strana obdrž í

dvě vyhotovení.

7. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada mě sta Jihlavy
28.6.2018 usnesením č. 714/18— RM.
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