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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O  DÍLO  
 

uzavřené dne 24.07.2018 
 

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník,  (dále jen OZ) 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1. Objednatel :  Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
Sídlo :    Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I 
Statutární zástupce:        MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva 
    Mgr. Tomáš Helebrant, místopředseda představenstva 
IČ :    27085031 
DIČ :    CZ 27085031 
Bankovní spojení:    
Č. účtu:      
Za finanční plnění odpovídá:  
Za věcné plnění odpovídá:  
 
a 
 
1.2. Zhotovitel :  STAVEKO, spol. s r.o. 
Sídlo :    Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř 
Statutární zástupce :  Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti 
IČ :    45145580 
DIČ :    CZ45145580 
Bankovní spojení:   
Č. účtu:        
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734 
 

 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.07.2018, kterým se mění 
následující články smlouvy 

 

 

III. ČAS PLNĚNÍ 

 

 Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění: 
 

 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu řádného a úplného dokončení díla bez vad a 
nedodělků a jeho předání objednateli včetně všech dokumentů ve smyslu čl. 7.1. smlouvy o dílo 
ke dni 15.11.2019, z následujících důvodů : 

 
- statické řešení stavby – změna ocelového ztužení stropních konstrukcí 2.NP a 1.PP 
- bourání základových konstrukcí stávající vertikály – jejich mohutnost v šířce i hloubce, včetně 

vyztužení, nad původní předpoklad projektové dokumentace 
- ztížené výkopové práce v zapažené stavební jámě – vyšší třída horniny pro odtěžení, výskyt 

spodní vody, nutnost odčerpávání 
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- ztížené podmínky při provádění přeložek inženýrských sítí směrem k hlavní komunikaci – jiná 
skutečnost podzemního vedení vodovodního řadu, než předpokládal projekt – sondáže, 
hledání potrubí, bourání obetonovaného řadu pro následné napojení, dále bourání 
obetonávky kolektoru horkovodu 

- ztížené podmínky při provádění přeložky kanalizace směrem do dvorní části – hledání místa 
napojení dešťové kanalizace, bourání obetonávek stávajících řadů a šachet dešťové a 
splaškové kanalizace, přechody výdechů VZT v trase přeložek, nutná přeložka NN kabelů 
v trase přeložky 

- ztížené provedení prací operačního sálu zhotovitelem, s odkladem z provozních důvodů 
objednatele 

 

 

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 

 Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.07.2018 a jejího dodatku č.1 nedotčené tímto 

dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti. 

 

 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. 

 

 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek uzavřely svobodně a vážně a že jim nejsou známy 

skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly. 

 

 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

  

 

 

 
V Příbrami dn    V Příb
 
 
 
 
 
……………… ….   ………
objednatel – M da   zhotov .
 
 
 
 
………… ….    
objednatel – .




