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Dodatek č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13008275

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: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Adresa: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Bino
Zápis v oR:Krajský soud v Brně, oddíl: Pr, vložka: 287
IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Adresa pro zasílání písemností
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
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
IČO: 28085400 Dřč: CZ28085400
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Zastoupená společností:
E.ON Česká republika, s.r.o.

- Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České BudějoviceZápis v OR: Krajský soud v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066
IČO: 25733591 DIČ: CZ25733591 ':."' .',

,: . f · : ' ..Zástupce:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení: Komerčllí banka, a.s.
číslo účtu: 35-4544230267/0100
variabilní symbol: 13008275
(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. 13008275 (dále jen "Smlouva"):

TIT. výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky
l) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č.
13008275 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše nákladů na provedení
přeložky 153.í41,- KČ.

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 v]astnoručl1ín]i podpisy.
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

15. 10, 2018
Nové Město n. M., dne:

Za provozovatele DS:

1 C -10- 2018 , dn,,
V

Za Žadatele:

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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