
11/362 Olešnice, průtah - PDPS, SP
Číslo smlouvy objednatele: 311/2017
Číslo dodatku č. l objednatele: 576/2017

Číslo smlouvy zhotovitele

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě
II/362 Olešnice, průtah - PDPS, SP

Objednatel

Správa a údržba silnic jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Bmo
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006
zastoupena

IČO 276 89 328
oddíl C, vložka 52262

Ĺ.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XIII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30, 3. 2017
(dále jen ,,Smlouva") dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění posunu termínu:
Městys Olešnice plánuje požádat o přiznání dotace na výstavbu chodníků vedoucích podél silnice 11/362 na SFDI.
Pro získání této dotace bude nutné provést úpravu na objektu chodníku. objekt chodníku nemůže být upraven
bez zásahu do objektu silnice. objekt silnice musí být zpracováván současně s objektem chodníku.

II.
Obč smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dobodly na změně článku TV. odst. l Smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS pro oba úseky, SP pro PDPS, průzkumy
a studie

Konečná PDPS pro oba úseky, SP pro PDPS

do 30.7. 2017

do 10 dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek Č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží ĺ vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
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11/362 Olešnice, průtah - PDPS, SP
Číslo smlouvy objednatele: 31 1/2017
Číslo dodatku č. l objednatele: 576/2017

Číslo smlouvy zhotovitele

Dodatek č. l podléhá uveřejnční v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru sinluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. ] zajistí objednatel.

V Brně, dne 9. 5. 2017 V Brně, dne 8. 5. 2017

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

1M-projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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