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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

na zhotovení projektových prací 
 

       Číslo smlouvy objednatele:        V/4004/2019/LN 

            Číslo smlouvy zhotovitele:         18/283 
 

 

Smluvní strany: 
 

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace  

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 

IČO:  00080837 

DIČ: CZ00080837 

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Libor Tačner  

 

/dále jen objednatel/ 

 

2. AZ Consult, spol. s r.o.  

            se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO:   445 67 430       

DIČ:  CZ 44567430 

 

Statutární zástupce: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti 

  

/dále jen zhotovitel/ 

 

 

Název akce: 

 „Zpracování PD na stavby v oblasti působnosti provozu 

Louny“ 

 

Z důvodu: 

- časově náročného jednání s majitelem pozemků (Lesy ČR) v projektu č. 1 – Oprava silnice 

Milčeves, sanace svahu 

- zpracování projektu přeložky STL plynovodu v projektu č. 2 – Rekonstrukce mostu ev.č. 

255-015 A Postoloprty podchod 

- z důvodu nutnosti projednání technického řešení s majitelem přilehlého objektu v projektu č. 3 

– Rekonstrukce mostu ev.č. 2214-1 Soběchleby z Podbořan 

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových 

prací ze dne 21. 3. 2019 (dále jen Dodatek) 

 

Tímto Dodatkem se mění znění Článku III. Doba plnění takto: 

 

  



Strana 2 (celkem 2) 

 

Původní znění: 
III. 

Doba plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

• Zahájení: zajištění PD ihned po podpisu smlouvy 

Zajištění IČ do 60 dnů po předání PD 

 

• Ukončení: předání PD zadavateli nejpozději do 30. 6. 2019 

Nové znění: 
III. 

Doba plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

• Zahájení: zajištění PD ihned po podpisu smlouvy 

Zajištění IČ do 31.10.2019 

 

• Ukončení: předání PD zadavateli nejpozději do 31. 7. 2019 

 

 

 

Ostatní body a články Smlouvy o dílo na zhotovení projektových prací ze dne 21. 3. 2019 tímto Dodatkem 

nedotčené, zůstávají beze změn v platnosti. 

 

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

 

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek, který vstupuje v platnost podpisem obou stran. 

 

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektových prací bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím 

registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v Dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 

osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že 

uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku byla 

zaslána zhotoviteli do datové schránky 

 

 

 

V Dubí dne:     V Ústí nad Labem dne: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                …………………………………. 

Ing. Libor Tačner  Ing. Martina Štrosová   

ředitel  jednatelka společnosti 

Správa a údržba silnic  AZ Consult, spol. s r.o. 

Ústeckého kraje,   

příspěvková organizace   

   

 

 

 

 

 




