
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 18/P/2019 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 1 -0609-00

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „Dodatek č. 1“

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

technických:................................., ředitelka závodu TÁ,
tel......................, e-mail: ................................

Bankovní spojení:................................... 
č. účtu: ..................................
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr„ vložka 173, datum zápisu 
1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda
představenstva
Ing. Václav Šejk, místopředseda 
představenstva

technických: .....................k, ředitel ateliéru 
tel. 220 188 301 e-mail: ................................

Bankovní spojení: ............................................................. ............................00 
IČO: 60193280 DIČ: CZ60193280

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 2368 datum zápisu 30.12.1993



(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:

„Modernizace silnice 11/135 Vesce průtah“

H.
Zdůvodnění dodatku

Dodatkem č. 1 se z důvodu složitého získávání podkladů pro přípravu projektu upravuje původní 
termín plnění akce.

Na základě výše uvedeného se ruší čl. III odst. 1. Doba plnění, který zněl:

1. Kompletně zpracovaná projektová dokumentace bude předána nejpozději do 105 dnů od 
započetí plnění díla, tj. od 1.8.2019.

Podání žádosti o stavební povolení do 3 týdnů od předání projektové dokumentace.

Dílo bude dokončeno po vydání pravomocného stavebního povolení.

a nahrazuje se novým zněním čl. III. odst. 1 Doba plnění s následujícím obsahem:

1. Kompletně zpracovaná projektová dokumentace bude předána nejpozději do 02/2020. 

Podání žádosti o stavební povolení do 3 týdnů od předání projektové dokumentace.

Dílo bude dokončeno po vydání pravomocného stavebního povolení.

Článek III.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v registru smluv.

2. Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma Smluvními stranami.

3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
jednom stejnopisu. Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.

4. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.




