DODATEK Č. 1
k dohodě o narovnání a novaci
INGSERVIS s r. o.
Vodní 177, 541 01 Trutnov
IČ: 252 85 033
DIČ: CZ25285033
Zapsán v Obch. rejstříku u Kraj. soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12968
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 274517963
Zastoupená Karlem Lašem, jednatelem
(dále jen „žadatel“)
a
Město Trutnov
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00 278 360
DIČ: CZ00278360
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 124601/0100
Zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
(dále jen „město Trutnov“)
Obě smluvní strany se v odkazu na ustanovení čl. V odst. V.A dohody o narovnání a novaci uzavřené dne
11.1.2018 a evidované pod číslem 02/D/R/18 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Jako důvody pro
uzavření tohoto dodatku a aktualizaci harmonogramu je ze strany smluvních stran považován vznik
neočekávaných skutečností, které nastaly nezávisle na jejich vůli, zejména z důvodu bezprecedentní
pandemická situace spojené s opatřeními pro zamezení šíření nákazy COVID-19, která prakticky zastavila
veškeré aktivity během roku 2020. Dále se jedná o důvody spojené s nutností změny vydaného územního
rozhodnutí na umístění bytových domů, kterými jsou:
- nutnost změny umístění bytových domů č. 6 a č. 7, které z technologicko-konstrukčních důvodů
vyvolaly potřebu posunutí objektů o cca. 1,5 m,
- nutnost zvětšení vzdálenosti mezi objektem č. 7 a místní komunikací v souladu s ČSN 734301,
- potřeba rozšíření plochy pro parkovací stání v souladu s ČSN 736056 „Odstavné a parkovací plochy
silničních vozidel“ z března 2011,
- požadavek na zajištění šíře chodníku 2,0 m v ulici Kiesewettrova z důvodu zajištění průjezdu techniky
provádějící zimní údržbu,
- posunutí vjezdu na plochu před objekty č. 6 a č. 7, oproti původnímu místu proti již zrealizovanému
zvýšenému přechodu pro chodce,
- nový požadavek správce VAK Trutnov, a.s. na umístění vsakovacích objektů pro zadržování dešťových
vod v území.
Příloha č. 4 – harmonogram výstavby bytových domů a infrastruktury se nahrazuje novým
harmonogramem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
Tento dodatek č. 1 je uzavřena v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova č. ……………………
ze dne ……………………..2021.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti originálech, z nichž po podpisu obdrží 2 žadatel a 3 město Trutnov.
V Trutnově dne ……………..

V Trutnově dne ……………..

…………………………………..
Mgr. Ivan Adamec
starosta

…………………………………..
Karel Laš
jednatel

