
Dodatek ě. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: DPMo/20201701095, č. zhotovitele 2020/0900

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č' 8912012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

t.

Smluvnístrany

1. Dopravní podnik města olomouce, a.s.
KoŽeluŽská 563/1' 779 00 olomouc
lČ.476 76 639
adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 803
zastoupený: lng. Pavlem Zatloukalem, místopředsedou představenstva, a.s.

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva, a.s

(dále jen objednatel)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem Kabátníkova21615,602 00 Brno
lČ'. 44961944, DlČ: 44961944
adresa datové schránky: e5y9wa6
Zastoupen:
Statutární orgán: lng. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti
- Ve věcech smluvních: , obchodní ředitelka
- Ve věcech technických:   ředitel pobočky olomouc
Bankovní spojení: KB a.s.; 1557041-62110100

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedená smlouva o dílo č. DPMo/2020l70l095 ze dne 19. 10. 2020 (dálejen,,(smlouva")
se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níŽe uvedeno.

It.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění

ilt.
Znéni dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se Článek lll. Doba plnění odst. 1 smlouvy ve znění

,,1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat předmět díla objednateli:
Do 10.12.2020 _ Předání dokumentace pro stavební povolení.
Do 31.3'2020 - Podání žádostÍ o stavební povolení + návazná inženýrská činnost."



mění na následující znění

,,1' Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat předmět díla objednateli:
Do 31.3.2021 - Předání dokumentace pro stavebnÍ povolení.
Do 31.3.2021 - Podání žádosÍí o sÚavební povolenÍ + návazná inženýrská činnost."

IV.
Závěreéná ustanovení

1. ostatní ustanovení smlouvy o dÍlo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven Ve dvou stejnopisech, znichžkaŽdá smluvní strana obdží
jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č.
34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany prohlašují, Že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, Že obsahuje
jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, coŽ svými podpisy stvrzují.
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