
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-104/1073/200/20/2021

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Křižovatka silnic II/306 a 111/3061 Prosetín“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: 
Se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem 
Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
00085031
CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162 ___________________
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel

Jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
j-jmenovaný zástupce statutárního

organu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
technický náměstek

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

► -technický náměstek

vedoucí oddělení inženýrinku,

vedoucí útvaru realizace staveb

1/3
SOD č.: SMLO-104/1073/200/20/2021



(dále jen „Objednatel") a

II. GRANO Skuteč spol. s r. o., sídlo Zvěřinová 1020, 539 73, Skuteč, IČ 60913088, 
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 6335

Bankovní spoienll 
Číslo účte
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřili 
Osoby oprávněné jednat ve věcech techriičkyc

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

)soby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

i. Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-104/1073/200/20/2021, na zhotovení díla „Křižovatka silnic II/306 a 111/3061 
Prosetín“ ( dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli s předpokladem zahájení v měsíci září 2021, Zhotovitel je povinen 
realizovat předmět díla v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem jež tvoří 
přílohu tohoto dodatku.

Ostatní body článku 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze 
změny.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný časový harmonogram.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
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4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 30.7.2021 Skuteč dne 30.7. 2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Vlastimil Nešetřil
jednatel společnosti 

GRANO Skuteč spol. s r. o.
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HARMONOGRAM aktual.

Křižovatka silnic 11/306 a 111/3061 Prosetín
Počet kalendářních dní realizace : 90

pubta um icaiiz-auc

Objekty 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91

Převzetí staveniště
Přípravné práce
Demoliční práce
Odvoz vybouraného materiálu na meziskládku/skládku 
Zemní práce_____________________ _____________
Výstavba dešťových vpustí_______________________
Zhotovení podkladních vrstev
Příprava linek (obruby atd.)______________________
Zhotovení ložních vrstev_________________________
Pokládání dlážděného krytu
Dokončovací práce_____________________________
Předání dokončené stavby

w

II II II

Zahájení: září 2021
Termín dokončení do 90 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli


