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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o zřízení věcného břemene 
Číslo smlouvy: 902/2021 

(dále jen smlouva) 
 

Smluvní strany 

Městská část Praha - Dolní Chabry 

se sídlem: Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha - Dolní Chabry 

zastoupená: starostkou Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou 

IČO: 00231274 

DIČ: CZ00231274 

plátce DPH 

bankovní spojení: ČS, a.s.  č. ú. 9021-2000704349/0800 

datová schránka: ztib27j 

jako povinný na straně jedné 

a 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 

se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 10356 

zastoupená: JUDr. Jana Osadská na základě pověření ze dne 18.6.2021 

IČO: 27403505 

DIČ: CZ27403505 

plátce DPH  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 6103692/0800 

datová schránka: w9qfskt 

jako oprávněný na straně druhé 

 

uzavírají na základě vzájemné dohody a v souladu s článkem VII. odst. 10 smlouvy tento dodatek      

č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1). 

 

 

Strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy: 

 

 

I. Předmět dodatku 
 

1. Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním: 
 

„Právo podle ustanovení čl. III. této smlouvy se zřizuje jako úplatné, a to za jednorázovou 

náhradu ve výši 258 400,- Kč (slovy:  dvěstěpadesátosmtisícčtyřista korun českých) + 21 % 

DPH ve výši 54 264,-- Kč.“ 
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II. Závěrečná ustanovení 

 

1.   Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají beze změny 
v platnosti. 

 
2.   Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Povinný zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv. 

Uveřejnění této smlouvy provede po znečitelnění zejména obchodního tajemství, osobních 

údajů, chráněných provozních informací (údajů, vedoucích k identifikaci plynárenského zařízení) 

a bankovních spojení. 

3.   Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Jeden stejnopis je určen pro 

potřeby příslušného katastrálního úřadu k řízení o povolení vkladu práva, odpovídajícího 

věcnému břemeni, do katastru nemovitostí. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

stejnopisu. 

 

V ……………………. dne ……………………. V Praze dne ……………………. 

  

 

Povinný: 

 

Oprávněný: 

Městská část Praha - Dolní Chabry Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,  

 člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 

  

  

  

…………………….……………………. …………………….……………………. 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková JUDr. Jana Osadská 

starostka 

 

na základě pověření 

 


