
DODATEK č. 1
Smlouvy číslo: 11PU-002880 ev.č. 075/18 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002.16977 

číslo dodavatele: 2018/3110/0033

na realizaci zakázky
1/17 Bukovina -  Heřmanův Městec, OŽK, VD-ZDS+AD+IČ

uzavřené dne 4. 4. 2018 mezi smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupeno:
osoba oprávněná jednat 
kontaktní osoby: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390

jenerální ředitel ŘSD ČR 
ředitel Správy Pardubice,

(dále jen ,,Objednatel“) 
na straně jedné

a

PRODIN a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupená:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
25292161
CZ25292161
U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2532 

předseda představenstva

prokura

(dále jen „Poskytovatel44) 
na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
služeb č. 10PU-002880 na vypracování projektové dokumentace „1/17 Bukovina -  
Heřmanův Městec, OŽK, VD-ZDS+AD+IČ“, kterým se výše uvedená smlouva mění 
a doplňuje v článku:



Článek 5. Lhůty plnění:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.1. Dokumentace pro VD-ZDS: do31. 10.2018
5.1.2. Ukončení IČ a předložení stavebního povolení nebo kladného stanoviska SÚ 

k ohlášení stavebních prací: do 31. 3. 2019
5.1.3. Výkon autorského dozoru: po dobu realizace stavby, předpokládané ukončení 

15. 11.2019

Zdůvodnění prodloužení termínu:

Důvodem posunu termínu je nutnost prodloužení lhůty pro vydání závazných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a jiných stavbou dotčených subjektů. Dalším důvodem je 
skutečnost, že je stavba umístěna na území dvou obcí s rozšířenou působností, které 
nemohou vydat stanovisko před ustanovením zastupitelstev v návaznosti na komunální 
volby 2018.

Ostatní ustanovení:
Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-002880 
ze dne 4. 4. 2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv 
změny.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem 
smluvních stran.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

-A
V Pardubicích dač

Ředitelství silnic a dálnic 

ředitel Správy I Pardubice

12. 2018
V Pardubicích dne -  3 - 12-  2018

Prodiriýa.s.

předseda představenstva

2


