
D O D A T E K č .  1

k Objednávce ze dne 4.5.2020 č. 02PA - 000488 o poskytnutí služeb 
v majetkoprávním vyvedení SO D -  3,309/111 z majetku ŘSD ostatním

správcům

M ezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Závod Praha, Na Pankráci 546/56

Nusle, 140 00 Praha 

Bankovní spojení:

Č: účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

{ dále jen „ Objednatel „)

A

JUDr. Pavel Kašpar '■

257 44 Lešany 116 

IČO: 62380311 

DIČ:

( dále jen „ Dodavatel")

Objednatel a Dodavatel dále jen Smluvní strany či Smluvní strana.

Smluvní strany se dohodly na změnách původní Objednávky č. 02PA -  000488 ze dne 4.5.2020 ( dále 
jen Objednávka), v části „ Lhůta pro dodání či termín dodání „. Vzhledem k současné situaci, t j :



1, nezapsání pozemků vzniklých stavbou D 3, 309/111 do katastru nemovitostí z důvodů chybných 
údajů v GP. Tyto GP budou zkontrolovány a opraveny v průběhu cca 3 -  5 měsíců a bude proveden 
zápis do KN. Poté budou pozemky předány novým správcům.

2, současná situace vzhledem ke COVID donutila KÚ České Budějovice k převedení do omezeného 
provozu, což se projevuje v možném prodloužení lhůt a termínů v práci KÚ

uzavírají tento Dodatek č. 1 ( dále jen Dodatek), kterým se mění Objednávka takto :

Lhůta pro dodání či termín dodání :

Dodavatel je povinen poskytnout Služby specifikované v Objednávce v celém rozsahu dle 
Objednávky nejpozději do 31.3.2022.

Dodavatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání či termínu dodání 
nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Ostatní ujednání Objednávky, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti 
v původním znění.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne 30 "03" 7071 V Praze dne 3 0 “03“ 2021

Ředitelství silnic a dálnic


