DoDATEK Č.1 MÚH/o2424t2oí 5
KE s M L o U V Ě č. MÚH/o686o/2o14
uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník
o wpořádání namitek v rámci územního řízení

Uzavřený mezi:
Městem Hulín, lČ oo2 87 229
nám. Míru 162
768 24 Hulín
zastoupeným Mgr. Romanem Hozou, starostou města
fiako stavebník)
a

Perdykulou
nám. Míru 208
768 24 Hulín
Radkem

(účastníciřízení)

MUDr, Radoslavou

Karlíkovou lng. Zbyňkem

nám,Míru 122
768 24 Hulín

Schafferem

nám. Míru 165
768 24 Hulín

7.slená pro občany z,s.
lc 033 15 789
zast. předsedou Zdeňkem Forejtem
nám, Míru 122
768 24 Hulín
(spolek)

l. Předmět dohody

Předmětem tohoto dodatku je vyřešeníkácení čtyř lip před restaurací Lípa v rámci akce
,,Revitalizace náměstí Míru v Hulíně". Zástupci města Hulína vysvětlili ostatním účastníkům
smlouvy, že po uzavření smlouvy č. MUH/0686012014 došlo k podstatným změnám okolností, za
kterých byla smlouva uzavřena a to z těchto důvodů:
Projektová dokumentace byla zpracována na podkladě katastrální mapy a zákres polohy stromŮ
byl ručně zaměřen v terénu. Každéměření má svou určitou chybu. Při vytýčenípřesné polohy
obrubníku komunikace, oprávněným geodetem bylo zjištěno, že stromy se nachází přímo na střed
obrubníku a při požadavku dodžení schválené projektové dokumentace (zachování průjezdné
šířky4,5 m obslužnékomunikace) musí být stromy v počtu 4 kusů odstraněny.

Po řádném projednání se smluvní strany dohodly, že část bodu l!. uzavřené smlouvy v níže
uvedené části

,,S připomínkou č. 6 (nekácení čtyř lip před restaurací Lípa) město Hulín souhlasí s tím, že
se provedou takové stavební úpravy, aby byla dodržena jak projektová dokumentace, tak i

zachování lip včetně ochrany kořenového systému."
se rušía nahrazuje se tímto textem:

Město Hulín souhlasí s tím, že se provedou takové stavební úpravy, aby byla dodĚena
proiektová dokumentace schválená ROP včetně vykácení 4 stromŮ (lip) před restaurací Lípa
a na volných prostranstvích bude provedena výsadba, která bude rozšířena o nejméně 4

