
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 206/2019/Mos
uzavřené dne 8.7.2019 pro „VN Rakovec I.“

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: 
zástupce vedoucího Správy toků - oblast povodí Dyje,
ve věcech technických jedná: , zástupce vedoucího správy toků,

č. telefonu: -mail: 
, technický dozor stavebníka (TDS), 

č. telefonu: e-mail: 
, referent pro provozní činnost, 

osoba pracující pod vedením TDS 
č. telefonu:  e-mail: a

, správce toků, osoba pracující pod vedením TDS 
č. telefonu: e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel”)

a

Právnická osoba 
VH atelier, spol. s r.o. 
sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno 
IČO: 49437267 DIČ: CZ49437267
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 12070 
zastoupený: Ing. Ivo Pospíšil - jednatel společnosti
číslo telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno - venkov, číslo účtu: 27-8608850237/0100
(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1, Smlouvy o dílo č. 206/2019/Mos uzavřené pro vydání stavebního povolení 
a pro provádění stavby „VN Rakovec I.“, je změna znění článku II. odstavce 1., tj. změna provedení díla. 
Změna je vyvolána požadavkem Odboru ochrany přírody Magistrátu města Brna na dokončení 
biologického hodnocení zájmového území i s jarním aspektem. Tímto bude posunutá i část dokladová, 
kdy je nutné zajistit stanoviska dotčených orgánů, na základě biologického hodnocení. Jedná se zejména 
o dotčení významného krajinného prvku, povolení výjimek ze zvláště chráněných druhů obojživelníků 
a savců - viz. biologické hodnocení zpracované 
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Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 206/2019/Mos 
pro provedení díla „VN Rakovec I.“ takto:

n.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.7.2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
- Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.9.2019
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 31.8.2020

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 206/2019/Mos nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 206/2019/Mos nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, 
nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou 
vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého 
dodatku v jeho plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů 
je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 206/2019/Mos ze dne 8.7.2019.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán 

na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 20 r. 2020 V Brně dne £2- -5. 2-010

Lesy České republiky, s.p. 
Ing. Petr Sedláček

zástupce vedoucí Správy toků zhotovitel
oblast povodí Dyje
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