
SPRAvA SILNIC 
OLOMOUCKtHO KRAJE 

eíslo zhotovitele: 2019/5215/0018

"Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupen: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK

ičo: 70960399
Dle: CZ 70960399
Tel:
DS: ur4k8nn
E-mail:

a

Z h o t o v i tel: spol. "HSM + ChT - most Nové Mlýny", tvořená:
1 ) Vedoucí společník:
Hroší stavby Morava a.s., se sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00
Olomouc, Je: 28597460, Dle: CZ28597460
2) Společník:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, Je: 25253361, Dle:CZ25253361

se sídlem:
Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
kontaktní adresa:
Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
Zapsán v OR u společnost nemá právní subjektivitu
Zastoupen:

oprávněným jednat za vedoucího společníka
nebo

oprávněným jednat za vedoucího společníka nebo

oprávněným jednat za vedoucího společníka
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Smluvní strany uzavírají tento dodatek výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen "smlouva"), kterým se
mění následující ustanovení smlouvy.

4. Termín plnění
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro pokládku asfaltových vrstev dle technologického
postupu se původní znění odstavce 4.1 ruší a nově nahrazuje takto:

4.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo do 30.04.2020.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Č. 2019/5215/0018 před jejím
podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla
uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

V Olomouci dne: 1 9 ·12· 2019
Za zhotovitele: 1 7 ·12· 2019
V Olomouci dne:

Hroší stavby Morava a.s.
Průmvslová 955/4 (34)

Správa silnic Olomouckého p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Správo silnic Olomouckéno kr
přfspěvková organizace

poštovní přihrádka 37
Lipenská 753/120, 77900 Olomouc

9

spol. "HSM+ChT- most Nové Mlýny"
Ing. Jiří Dobiáš
oprávněný jednat za vedoucího společníka

spol. "HSM+ChT- most Nové Mlýny"
Ing. Martin Kvirenc
oprávněný jednat za společníka

tel.: +420466n11i'1
Chládek fax: +4204663103$1
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