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Číslo smlouvy objednatele: 338/2019                                                           Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1019/2019
Ev. č. 

DODATEK  Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O  PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ

II/413 Vítonice mosty 413-012,013 - DSP/PDPS, SP, IČ
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

PK OSSENDORF s.r.o.

jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR 
MOSTY“

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno IČO: 255 64 901
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 33954
zastoupena  ,

Zakázka číslo: 2018 076.23

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 29. 4. 2019 (dále
jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1. 

Zdůvodnění

 Požadavek objednatele na zajištění výškové přeložky plynu a na rozdělení projektové dokumentace na dvě
samostatné akce. Tato změna nevyvolala změnu ceny díla.

                                                                                                II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept DSP/PDSP, SP, průzkumy do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy

IČ

Konečná DSP/PDPS, SP

do 30 dnů od předání konceptu DSP/PDPS

do 15 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu
objednatelem 

Dřívější plnění je možné. 

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
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Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu,
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v 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  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 15. 10. 2019 V Brně, dne 15. 10. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti  RD SÚS JMK – PK

OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti  RD SÚS JMK – PK

OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY
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