
DODATEK č.1 
SMLOUVY 1 03003521 0/001 

vr O smlouvě budoucí o Zrızení věcného břemene 
uzavřená podle §§ 1785 - 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném Znění a § 25 odst. 4 zákona č, 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a O výkonu státní spra' vy v energetických odvětvích (energetický Zákon) V platném Znění 

9‹ 

město Uherský Brod 
sídlo: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod 
/Č: 00291463 
D/Č; CZ00291483 
Zastoupena: Mgr. David Surý, místostarosta 
Č"S'° Účf“-' 

Vlastnický podíl: 1/1 

(dále jen ,,Budoucı'povinný“) 
na straně jedné

8 

E. ON Distribuce, a.s. 
se sı'd/em: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
/C: 280 85 400 
zapsána: v OF? vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 
bankovní spojeni: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice 
öfs/0 Úöf“-“ 

Z a s to u p e n á na základě plné moci ze dne 12.03.2009 společností.“ 
E. ON Česká republika, s.r.o. 

se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
/Č.“ 257 33 591 
zapsána: v OF? vedeném Krajským soudem V Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066, 
zastoupena dvěma pověřeným/ Zaměstnanci.“

a 

(dále jen „Budoucí oprávněná “) 
na straně druhé 

(Budoucí povinný a Budoucí oprávněná společné rovněž jako ,,Smluvnı'strany“) 

uzavře/í níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě O smlouvě budoucí O Zřízení věcného 
břemene.“ 

ČLÁNEK I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 
Dne 25.7.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva O smlouvě budoucí O Zřízení věcného břemene č. 1030035210/001 (dále jen ,,Smlouva'7. Předmětem Smlouvy je budoucí Zřízení věcného břemene vsouvislosti se stavbou. ,,Maršov, Moysh, kab.NN“. 
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ČLÁNEK II. - PŘEDMĚT DODATKU: 
Na základě žádosti budoucího povinného, Z důvodu Změny v/astnı'ka parcely 68 se smluvní strany dohodly /Ja ł/Za\/ření tohoto Dodatku Č. 1. Předmětem Dodatku Č. 7 jsou tyto Změny. 
V ujednání bodu č. 2. čl. l. Úvodnı' ustanovení se mění Seznam dotčených parcel na 72, 76, 88, 87/1, :v 58. 
Ostatní ujednání Smlouvy Zùstá vají V platnosti beze změn y. 

ČLÁNEK III. - ZÁVÉREČNÁ usTANovENı': 
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolné, určitě, vážné a srozumitelné, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadné nevýhodných podmínek, což stvızují svými podpisy. 
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v (ve) 3 stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Budoucí oprávněná - E. ON obdrží 2 její vyhotovení. Zbylá jsou určena pro Budouc/'ho povinného. 

Příloha č.1.: Situační snímek plánovaného umístěn/' distribuční soustavy - nedílná součást dodatku. 
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Ve Uherském Brodě, dne.“ ..... ..Í{ ....... ..`. V Otrokovicích, dne.“ ....... ..1...(.) ...... .. 
Budoucí po vinný.“ Budoucí oprá vnéná.“ 

E. ON Distribuce, a.s. 
zastoupená E. ON Česká republika. S. ıio. 
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