
i Plzeň POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2019/004701 ze dne 29. 7. 2019

Číslo smlouvy objednavatele: 2019/004701 /2
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

adresa:
zastoupený:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY
Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupen:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl B, vl. 4934
Domažlická 168, 318 00 Plzeň
25606468
CZ25606468
Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného 
závodu Plzeň

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu Plzeň
b) technických:

(dále jen „zhotovitel")

tento

d o d a t e k  č. 2
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statutární město Plzeň POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Č S .  I .
1. Dne 29. 7. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 1.11.2019 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
k provedení díla -  oprava valů hřiště č. 1 v Luční ulici, a dále závazek objednatele 
zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba pozastavit provádění díla z důvodu 
realizace akce „Úprava stávající technologie zavlažování ve sportovním areálu 
v Luční ulici", jejímž ukončením je podmíněno dokončení díla dle Smlouvy a jejíž 
provedení se v době uzavření dodatku č. 1 Smlouvy předpokládalo v prvním čtvrtletí 
2020. S ohledem na skutečnost, že realizace akce „Úprava stávající technologie 
zavlažování ve sportovním areálu v Luční ulici" probíhá až ve druhém čtvrtletí 2020 a 
její ukončení se předpokládá 23. června 2020, není v současné době možné 
pokračovat v realizaci díla dle Smlouvy. Veškeré práce na díle dle Smlouvy zůstávají 
přerušeny až do ukončení souběžné akce „Úprava stávající technologie zavlažování 
ve sportovním areálu v Luční ulici".

3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně stávajícího textu 
či. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto 
zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce, včetně předání veškeré 
požadované dokumentace objednateli nejpozději do 15. července 2020.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Č I. II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb„ 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží 
objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich 
pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými 
podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 77 :'C:..iíP.PP...... V Plzni dne ....O ..7:7...7 .7 ..7 .

Za objednatele: Za zhotovitele:

M agistrát města Plzně 
O dbor správy infrastruktury

jffBjfc, POHL cz, ~
odštěpný záv

i l ř f l U l  Domažlická 16 
r V P l í  IČ: 2560646 

tel.:

©

3lzeň
Í606468

v statutá/ní město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 

Ing. Veronika Krupičková, MBA 
vedoucí odboru

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Ing. Zdeně  ̂Hcjhzal 
vedoucí odštěpnéhb závodu
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