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DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 31/IV/956245/2017/1 

název akce: LP Bíliny, ř.km 2,040 - 2,178 - tůně Mezihoří 
uzavřené dne: 24.8.2017

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p. 
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu ě. 19/2015:

 - oblast povodí Ohře v Teplicích,

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel")

a

AZ Consult, spol. s.r.o.
IČO: 44567430 
DIČ:CZ44567430
Zastoupený:  jednatelkou společnosti
zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
se sídlem: 
č. telefonu: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost projektovou dokumentace pro ohlášení a provádění stavby na „LP Bíliny, ř.km 
2,040 - 2,178 - tůně Mezihoří"

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 315 000,- Kč.
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II.

Na základě výsledku jednání mezi projektantem, zástupci AOPK ČR a zástupci Lesů ČR s.p. (ze 
dne 30.1.2019) je nutné provést změnu technického řešení. Z tohoto důvodu dochází 
k prodloužení termínu pro dokončení a předání smluvního díla.

- Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude předána
nejpozději do 30.9.2019.

- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude 
předána nej později do 28.2.2020.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma 
smluvními stranami řádně podepsán

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - ( -(Q- 2f)jg V Ústí nad Labem dne 2f 01 li

oblast povodí Ohře v Teplicích AZ Consult, s.r.o.




