
DISTRIBUCE
DODATEK KE SMLOUVĚ O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4kV, UZAVŘENÉ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ
Č. 4121528634

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavÍrajÍ ,,Smluvní strany"
PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín lV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 l lČ 24729035 l DIČ CZ 24729035 I

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, sp. zn. B 2145 I
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 I registrační číslo u OTE: 715 I
info@cezdistribuce.cz I wwvv.cezdistribuce.cz I Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce:
800 850 860 (hlášeni poruch, distribuční požadavky, informace) I adresa pro doručováni: ČEZ
Distribuce, a, s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 I zastoupen p. Radoslav Nový,
pozice: Vedoucí odděleni Regioná|ní obsluha, na základě pověřeni ze dne 30.10.2019

ZADATEL (dále jen žadatel)
OBCHODNÍ FIRMA l NÁZEV Obec Babylon
lČ: 00572551 DIČ CZ CZ61776327
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU l SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Babylon Č. P, l Č. O. 27 PSČ 345 31
OBEC Babylon, MÍSTNÍ ČÁST Babylon
ZASTOUPENÁ Pavel Bambásek
TELEFON /724 857 661 E-MAIL INFO@BABYLON-OBEC.CZ FAX

tento Dodatek ke smlouvě o uzavřeni budoucí smlouvy o připojeni elektrického zařízenI k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4kV, uzavřené na základě žádosti o připojeni č. 4121528634, (dále jen dodatek).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

.l) PDS a žadatel podepsali dne 20.06.2019 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařIzenI
k distribuční soustavě (dále jen ,,Smlouva") k žádosti o připojeni č. 4121528634, jejímž předmětem je závazek uzavřít
za podmínek uvedených ve Smlouvě budoucí smlouvu o připojeni elektrického zařÍzení k distribuční soustavě a dále
závazky smluvních stran splnit povinnosti nezbytné k připojeni elektrického zařIzenI. "

- . . . .2) POS požádal žadatele o prodlouženi lhůty ke splněni pov|nností POS a pov|nnostj žadatele podle Smlouvy
souvisejÍcÍch zejména s provedením Stavby POS a Stavby Žadatele, a proto Žadatel a PDS přistupuji k uzavřeni tohoto
dodatku ke Smlouvě. .

II. PŘEDMĚT DODATKU

l) Žadatel a PDS se tímto dohodli, že uzavřením tohoto dodatku se lhůta pro splněni povinnosti PDS souvisejÍcÍch
provedením stavebních a montážních prací vyžadovaných od pos technickým řešením uvedeným v technických
podmínkách připojeni, resp. ve Stanovisku k žádosti o připojeni (,,Stavba POS"), a zIskánIm potřebných povoleni a
souhlasů, stanovené Smlouvou, se prodlužuje do 20.08.2020.

2) Lhůta k plnění povinnosti Žadatele dle ČI. |||. odst 3) Smlouvy se prodlužuje stejně jako lhůta pro PDS uvedená v ČI. ||,
odst. 1)tohoto dodatku.

3) ' Ostatní ujednáni ve Smlouvě zůstávají beze změny. výslovně se konstatuje, že přijetím tohoto dodatku nedochází ke
změně splatnosti Podílu na nákladech podle Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas
s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh ciodatku svůj podpis. Žadatei přijme návrh



dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas POS ve Ih.ůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany
POS, jinak návrh dodatku zaniká.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
3) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušeni dodatku či

vzdáni se požadavku písemné formy.
4) Fyzické osoby jecjnajÍcÍ za strany dodatku tímto prohlašujI, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
5) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné

vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
6) Smluvní strany berou na vědomi, že na tento dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu

zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

ZA ŽADATELE
Obec Babylon

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE

ZA PDS
ČEZ Distribuce, a. s.

pozice: Vedoucí odděleni Regionální obsluha,
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