
DODATEK č. 3 SMLOUVA O DÍLO 
č.: S913/2016/531

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: , ředitelem 
Krajského ředitelství Šumperk, ve věcech technických jedná:

, hlavní technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,
tel.:  e-mail: 

, technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,
tel.: e-mail:  (technický
dozor)

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk 
Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Loučná nad Děsnou, Kociánov č. 37, Loučná nad 
Děsnou, 788 11
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel44)

a

BLS Dopravní stavby, s.r.o.
IČO: 02189330 
DIČ: CZ02189330
zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě oddíl C 57413 
místo podnikání: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava 
zastoupený: jednatel 
zastoupený:  jednatel
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
č. telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek 
smlouvy o dílo:

LCR0895246

II. P_ř edmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci LC 
Švýcárenská - štět, evidenční číslo zakázky S913/2016/531.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3, kterým se smlouva o dílo doplňuje z důvodu následující 
změny:
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ji i. Smluvní strany. Z důvodu komunikace smluvních stran při provádění díla bude spolujednatel 
jnunislav Slovák doplněn o spolujednatelku firmy BLS Dopravní stavby, s.r.o. Slávku Slovákovou, na 
luerou shodně padají veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 a 2 k SoD.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2 o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, 
že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění.
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