
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: 17ZA-002862 

č. smlouvy zhotovitele: 1922038

„D1 Oprava kanalizace - propustky“
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05
IČO: 65993390
Zastoupená

dále jen „objednatel“

a

SILNICE GROUP a. s.
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -  Nové Město
IČO: 622 42 105
Zastoupená

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo, Přílohy - č. Pod-článku 
Smluvních podmínek - 1.1.9 Doba pro dokončení, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku. 
Důvodem dodatku je projednání potřebných povolení, rozhodnutí, souhlasů a práva umožňující 
Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

I.

Z důvodů výše uvedených se smluvní strany dohodly na změně smlouvy a uzavírají tento dodatek č.1, 
kterým se mění smlouva, a to následujícím způsobem:

Doba pro dokončení dle Pod-článku 1.1.9 Smluvních podmínek

Původní znění:

Doba pro dokončení 1.1.9 20.11.2019

Nové znění:

Doba pro dokončení 1.1.9 15.12.2019
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Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti 
v původním znění.

II.

III.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel.

2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a 
vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění.

V Mirošovicích dne 12.11.2019 V Praze dne 11.11.2019
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