
DODATEK č. 1 ke

SMLouvÉ o PRÁVU PROVÉST STAVBU

c. 2016/OSM/1021/OPPS

uzavřené dne 6.1.2017 v souladu s § 110 odst. 2 pism. a) zák. č. 183/2006 Sb.

1.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 9

se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

 

EDIFICE Krejcárek, s.r.o.

se sídlem Štefánikova 18/25, Smíchov, 150 00 Praha 5

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně Smlouvy o právu provést stavbu č.

2016/OSM/1021/OPPS takto:

Příloha č. 2, která je nedílnou součástí Smlouvy o právu provést stavbu se vypouští a

nahrazuje se novou Přílohou č. 2 — „Umístění nových rozvodů kanalizace do parc.č. 643/1

v k.ú. Vysočany“. Délka kanalizačního řadu umístěná na tomto pozemku se mění z původní

délky 1m na délku cca 2,5m.

zÁvĚRečnÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
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2. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o právu provést stavbu č. 2016/OSM/1021/OPPS

ve znění pozdějších dodatků nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž

každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle,

určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz pravdivosti tohoto prohlášení připojují strany své

podpisy.

VPrazedne .............. VPrazedne..................

Městská část Praha 9 EDIFICE Krejcárek, s.r.o.

 

Příloha: Příloha č. 2 — situační plánek — Umístění nových rozvodů kanalizace do parc.č.

643/1 v k.ú. Vysočany
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NAPOJENÍ KANALIZACE

NA STAVAJICI STOKU VP700/I250

(do nově vybudované šachty)

    

   

  

  

ŠACHTA PRO

RAZBU'KANALIZACE

UMISTENI ŠACHTY

KANALIZACE , ,

“__ FJ,—"l_—

RUŠENÁ ČÁST STOKY

VP 700/1250 dl. 170m
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HRANICE DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA C. 2 situační plánek M 1: 500

UMÍSTĚNÍ NOVÝCH ROZVODÚ KANALIZACE do parc. č. 643/1 v kú. Vysočany

STÁVAJÍCÍ TRASA ŘADU KANALIZACE

na parc.čy 643/1 a 643/5 v k.ú. Vysočany
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