
Objednatel:

číslo objednatele: 046/OI-Mo/19-Za 
Číslo zhotovitele: 43/2019

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.
Smluvní strany

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace

00095711
CZ 00095711

Fl REST A- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

25317628 
CZ25317628
vedený KSvBmě, oddíl B, vložka 2144 
UniCreditBank Czech Republik & Slovakia, a.s., 
~.ú.2102043465/2700

1.

2.

II.
Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2019smíouvu o dílo na provedení opravy dilatací a 
středové spáry obrusu vozovky na mostěev. č. 04734-12 za obcí Suchdol nad Odrou.

V průběhu přípravy stavby došlo ke změně 
technických a realizace stavby u zhotovit^, 
tento dodatek.

osob pověřených kjednání ve věcech 
Z tohoto důvodu smluvní strany uzavřely

Dodatek smlouvy o dílo na stavbu „Oprava dilatacíastíwuUi „kil-------- "—:— ------------------------------ --obci Suchdol nad Odrou" *ve obrusu vozovky „a mostě e,x.04734-12 za



III.
1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. I smlouvy, části Zhotovitel, bod Pověřen k jednání ve 

věcech technických a realizace stavby zní:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní 
straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
jinak. V takovém případě dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními 
stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

V Ostravě dne: 2 9. 05. 2019 V Brně dne: 22.5.2019

Dodatek smlouvy o dílo na stavbu „Oprava dilatací a středové spáry obrusu vozovky na mostě ev.č.04734-12 za 
obcí Suchdol nad Odrou" 2


