
                  /D21/OKS/20 

DODATEK č. 21 

 
ke smlouvě o provádění údržby, opravy a rekonstrukce světelných signalizačních 

zařízení ve městě Havířově ze dne 4.5.1995 

 

Část A. 

Smluvní strany 

 
Objednatel    Havířov, statutární město 

      Svornosti 2/86 

      736 01 Havířov-Město 

Oprávněný zástupce objednatele  

a) ve věcech smluvních  xxxxxxxxxxxxxx 

      náměstek primátora pro investice a chytré město 

b) ve věcech technických  xxxxxxxxxxxxxx 

     vedoucí odboru komunálních služeb 

c) ve věcech realizačních  xxxxxxxxxxxxxx 

referent odboru komunálních služeb  

bankovní spojení   xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu     xxxxxxxxxxxxxx 

IČ      00 29 74 88 

DIČ      CZ00297488 

ID datové schránky:    7zhb6tn 
(Není zapsán v obchodním rejstříku) 

 

 

Zhotovitel    Technické služby Havířov a.s. 

     Karvinská 66/1461 

     736 01 Havířov-Město 

Oprávněný zástupce 

a) ve věcech smluvních   xxxxxxxxxxxxx  

     na základě pověření ze dne 11.2.2019 

b) ve věcech technických  xxxxxxxxxxxxx, VPÚ 232  

bankovní spojení   xxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu    xxxxxxxxxxxxx 

IČ     25 37 56 01 

DIČ     CZ 25375601 

ID datové schránky:    dyjtrwn 
(zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka č. 1664) 

 

 

Část B. 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 4.5.1995 smlouvu o dílo č. 454/DHR/95 o provádění údržby, 

opravy a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení ve městě Havířově, ve znění 

dodatku č. 1 (35/DHR/D1/97),  dodatku č. 2  (E/248/D2/MH/01), dodatku č. 3  

(1590/D3/MH/01), dodatku č. 4 (E/390/MH/D4/03), dodatku č. 5 (E/502/D5/OMH/04), 

dodatku č. 6 (E/793/ D6/OMH/06), dodatku č. 7 (E/1051/D7/OMHD/06), dodatku č. 8 

(1129/D8/OKS/08, dodatku č. 9 (122/D9/OKS/09, dodatku č. 10 (700/D10/OKS/09), dodatku 

č. 11 (1481/D11/OKS/09), dodatku č. 12 (1079/D12/OKS/10), dodatku č. 13 

(1183/D13/OKS/10), dodatku č. 14 (1895/D14/OKS/11), dodatku č. 15 (2279/D15/OKS/12), 



dodatku č. 16 (1409/D16/OKS/13), dodatku č. 17 (1033/D17/OKS/14), dodatku č. 18 

(1134/D18/OKS/15), dodatku č. 19 (29/D19/OKS/17) a dodatku č. 20 (926/D20/OKS/19) 

dále jen „původní smlouva“. 

 

 

Část C. 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Smluvní strany se dohodly na následující změně znění původní smlouvy:  

 

Změna č. 1: 

Doplňuje se článek II. Místo plnění původní smlouvy o novou křižovatku řízenou světelně 

signalizačním zařízením takto: 

 

 

16. Křižovatka ulic Dlouhá tř. x Okrajová x Studentská. 

 

 

Část D. 

Závěrečná ustanovení 

  

1. K uzavření tohoto dodatku č. 21 má objednatel souhlas Rady města Havířova ze dne 

19.10.2020, usnesení č. 2520/57RM/2020. 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a dodatek č. 21 je nedílnou součástí původní 

smlouvy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 21 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 21 

nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 21 bude uveřejněn v registru smluv 

na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 21 v registru 

smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto dodatku č. 21. 

 Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro 

uveřejnění dodatku č. 21 v registru smluv. 

5. Dodatek č. 21 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

6. Tento dodatek č. 21 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje 

jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá po uveřejnění v registru smluv, a to dnem 

1.11.2020.     

 

 

 

 

Havířov dne:                   Havířov dne: 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………..  ………………………………… 

xxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 

náměstek primátora pro investice a chytré město  ředitel společnosti 

https://smlouvy.gov.cz/

