
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 232-Ta-06/18 

(HB nad obcí Dětřichov) ze dne 6. 9. 2018

(dále jen ,,Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění mezi těmito smluvními stranami:

vLesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: 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 02/2019 Podpisový řád: 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel")

a

AV ProENVI, s.r.o.,
sídlem: Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje,
IČO: 28364643,
DIČ: CZ28364643,
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C - vložka 136333,
zastoupen:
číslo telefonu: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel")

I.
Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku 
II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Změna termínu 
byla umožněna z důvodu projednání odsouhlasené změny, tykající se nepokračování 
v projektování objektu S02 průtočná MVN na LB Olešky č. 9/1 s CHICO Jizerské hory.

II.
Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku II. Doba plnění



Odstavec č. 1 se změní:

1. Zaháj ení prací na proj ektové dokumentaci: 2/2018
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

zajištění podkladů pro návrh technického řešení (geodetické zaměření v rozsahu 
potřebném pro kvalitní provedení PD, data ČHMÚ pro SOI i S02 (N-leté, m-denní), 
návrh technického řešení, hydrotechnické výpočty, odborný odhad nákladů, 
splaveninový režim,

Termín dokončení dílčího plnění a) do: 31. 12. 2018

dokončení dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti pro 
provádění stavby,

Termín dokončení dílčího plnění b) do: 31. 8. 2019

III.
Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu 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 této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne:

Zhotovitel:

V Praze dne:




