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DODATEK č. 3 ke Smlouvě č. 4607/2019-SŽDC-GŘ-O12 
 

o provedení omezení na síti SŽDC, státní organizace 
 

 

 

Číslo smlouvy žadatele: 01/PB/2019/S 

 
Smluvní strany: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234 

DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Jiřím Witiskou, ředitelem odboru plánování a koordinace výluk, 

na základě zmocnění č. j. 641/2015-NŘP ze dne 07. 01. 2015, 
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: XXXX 

(dále jen SŽDC) 
 
 

a 
 
 

BÖGL a KRÝSL, k. s. 

Dobřany, Dvořákova 998, PSČ 334 41  
IČ: 263 74 919 

DIČ: CZ26374919 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,  

oddíl A, vložka 16753 
zastoupená Janou Krýslovou a Ing. Michaelem Köpplem, prokuristy, 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  

č. ú.: XXXX 

(dále jen žadatel) 
(společně dále jen smluvní strany, samostatně pak smluvní strana) 

 
 

I. Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku je doplnění níže uvedených částí smlouvy č. 4607/2019-SŽDC-GŘ-O12, na 
základě žádosti žadatele ze dne 4. 6. 2019. 

 
 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je provedení omezení součásti dráhy provozované Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizací (dále SŽDC) pro potřeby žadatele, dle rozkazů o výluce – ROV 
73174, 73255 na základě písemné žádosti předložené žadatelem Oblastnímu ředitelství Ústí nad 
Labem: 

 výlukou traťové koleje podle etap ROV 73174:  

A. kolejově 1. traťová kolej v úseku Třebušice – Most, ve dnech 14., 16. a 26. 7. a 1., 2. 
a 3. 8. 2019 vždy v době 07:00 – 17:00 hodin. 
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B. kolejově 2. traťová kolej v úseku Most – Třebušice, ve dnech 22. a 23. 6. 2019 vždy 
v době 07:00 – 17:00 hodin. 

 výlukou traťové koleje podle etap ROV 73255:  

B. kolejově 2. traťová kolej v úseku Most – Třebušice, ve dnech 17., 18. a 29. 8. 2019 
vždy v době 07:00 – 17:00 hodin. 

2. SŽDC se zavazuje vykonat výluky pro potřeby žadatele dle podmínek uvedených v ROV 73174 a 
73255. 

3. Žadatel využije výluku pro akci: „Rekonstrukce nadjezdu – silnice I/27“. 

 
 

III. Sjednaná výše úplaty 

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet SŽDC číslo 14606011/0710, za každou i jen započatou 
hodinu trvání výluky, uskutečněné podle  odstavce 1., části I. této smlouvy částku XXXX,- Kč 
včetně DPH. 

 
 

IV. Ostatní ujednání 

1. Ostatní části smlouvy č. 4607/2019-SŽDC-GŘ-O12 se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po dvou výtiscích. 

 
 
V Praze dne ………………… 2019 V Dobřanech dne 18. 6. 2019 
 
 
Za Správu železniční dopravní cesty, Za BÖGL a KRÝSL, k. s.: 
státní organizaci: 
 
 
 
………………………… ………………………… 
Ing. Jiří Witiska Jana Krýslová 
ředitel odboru plánování a koordinace výluk prokuristka 
 
 
 
 ………………………… 
 Ing. Michael Köppl 
 prokurista 
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