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Dodatek č. 1  VHZ_2016/120 
Smlouvy o dílo VHZ_2016/90  

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 

1. Smluvní strany: 

 Objednatel: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
  Jílová 2769/6 
  787 01 Šumperk 

 Zastoupení:  Ing. Petr Suchomel – předseda představenstva 

 IČ: 47674954 
 DIČ: CZ47674954 

 Bankovní spojení: XXXXX 

 Další osoby oprávněné jednat: 
 ve věcech technických: XXXXX 
  XXXXX 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vl. 714. 

 (dále jen „objednatel”) 

 Zhotovitel: AVJ-STAVBY s.r.o. 
  Purkyňova 2105/65 
  568 02 Svitavy 

 Zastoupení:  XXXXX 

 IČ: 03199339 
 DIČ: CZ03199339 

 Bankovní spojení: XXXXX 

 Další osoby oprávněné jednat:  
 ve věcech smluvních: XXXXX 
  XXXXX 
 ve věcech technických: XXXXX 
  XXXXX 
  XXXXX 
  XXXXX 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 5. 2016 smlouvu o dílo č. VHZ_2016/90 týkající se 
provedení stavebních a souvisejících prací v rámci akce „Stavební úprava splaškové a dešťové 
kanalizace, ul. Prievidzská, k.ú. Šumperk – etapa 5“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

 
       Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo. 
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V článku 3. Smlouvy o dílo se bod 3.1. ruší a nahrazuje takto: 

3. Čas a místo plnění 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

Předání staveniště: 30. 5. 2016 
Dokončení stavby: 30. 9. 2016 
Předání dokončené stavby:  14. 10. 2016 

      Místo plnění: Šumperk, ul. Prievidzská, podrobněji uvedeno v projektové dokumentaci (PD). 

 

Důvodem pro prodloužení termínu je zahájení prací na základě vydání povolení zvláštního 
užívání pozemní komunikace č.j. MUSP 66369/2016 od 11.7.2016 a to zvlášť na část A a část B. 
(dle povolení), tzn. že nebylo povoleno současně provádět stavební práce v obou ulicích na 
stokách S1-3 a S-D po celou dobu výstavby, z tohoto důvodu je nutné provést změnu času plnění 
smlouvy o dílo. 

 
V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 
 
Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4, z toho 2  
Vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
 
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo VHZ_2016/90, a nabývá účinnosti dnem  
podpisu obou smluvních stran.  

 
 

 V Šumperku, dne 25.7.2016 Ve Svitavách, dne 28.7.2016 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

 
 

 

 ________________________ ________________________ 
 Ing. Petr Suchomel Bc. Andrej Peňák 
 předseda představenstva jednatel 
 

 


