
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001201, TPR/19/118 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

I. SMLUVNÍ STRANY

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
se sídlem:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
........................., generální ředitel
...... .......... ............, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
.................................
.............................
................... ................
........................................
.............................

Woring s.r.o.
Na Roudné 93, 301 00 Plzeň
29159342
CZ29159342
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718 
společnost s ručením omezeným 
................................. . . . ................................. 
....... ........................., jednatel 
....... ......................... 
vorisek@woring.cz 
775 263 503

II. ZNĚNÍ DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 20. 03. 2019 výše uvedený smluvní vztah pro akci:

„I/21 Skalná, křižovatka, úprava nivelety - PD DUR + IČ”
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http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
file:///C:/Users/slezakj/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VMHDA3MA/vorisek@woring.cz


Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Zdůvodnění dodatku:

Z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů v dané lokalitě se termíny posouvají takto:

Článek 5. Lhůty plnění se upravuje:

Původní termíny:

5.1.2 Zapracování připomínek, projednání PD s DOOSS + správci IS, podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí: Nejpozději do 3 měsíců od schválení konceptu DUR Objednatelem, 
předpoklad 30. 04. 2020.

5.1.3 Dokumentace k územnímu rozhodnutí -  čistopis: Nejpozději 1 měsíc po nabytí právní 
moci ÚR -  předpoklad předání DÚR do 30. 09. 2020

Nové upravené termíny:

5.1.2 Zapracování připomínek, projednání PD s DOOSS + správci IS, podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí: Nejpozději do 3 měsíců od předání majetkoprávních smluv.

5.1.3 Dokumentace k územnímu rozhodnutí -  čistopis: Nejpozději 1 měsíc po nabytí právní 
moci ÚR.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 
v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 obsahuje 2 listy a je vyhotoven ve třech 
stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží Objednatel a jeden výtisk Poskytovatel.

v Karlových Varech dne: v Plzni dne:

............... 
............

Digitálně podepsal 
............................... 
Datum: 2021.01.13 
14:19:57+01'00'

.............................
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

..........................
jednatel společnosti Woring s.r.o.

za Objednatele za Poskytovatele
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