
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-96/2020 
- Lesní cesta Kozlí hřbet, uzavřené dne 24.08.2020

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IC: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: ČNB, 5830601/0710
zastoupená: PhDr. Robin Bóhnisch, ředitelem
zástupce ve věcech technických: 

(na straně jedné dále jen objednatel)
a
Holubec Martin
se sídlem:
IČ:
DIC:
bankovní spojení:

Emy Destinnové 971, 500 09 Hradec Králové
76111431
CZ6609050074

 
(na straně druhé dále jen zhotovitel) 

(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanoveni, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na 
uzavření tohoto Dodatku č. 1.
V průběhu stavby se smluvní strany shodly na změně stavebních prací oproti projektové 
dokumentaci.
Jedná se o nahrazení žárově zinkovaných svodnic svodnicemi ošetřenými ochranným nátěrem, 
který může být v případě poškozeni obnoven.
Změna stavebních prací je podrobně popsána ve změnovém listě č. 1/2021, který tvoři přílohu č. 1 
tohoto dodatku jako nedílná součást. Uvedená změna nemá vliv na cenu díla uvedenou ve 
smlouvě o dílo.
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5. zák 134/2016 Sb.. v platném zněni, kdy její potřeba 
vznikla v důsledku změn okolnosti, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle 
nových požadavků objednatele.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy 
smluvních stran.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí dne
PhDr.
Robin

___________Bóhnisch
PhDr. Robin Bóhnisch 
ředitel

Digitálně podepsal PhDr. 
Robin Bóhnisch 
DN: cn=PhDr. Robin 
Bóhnisch, givenName=Robin, 
sn=Bóhnisch, c=CZ. o=Správa 
Krkonošského národního 
parku, serialNumber=ICA - 
10475375
Datum: 2021.10.22 12:03:17 

------

*t\ spiflvtinsl

V Hradci Králové dne

Martin Holubec

Martin
Digitálně 
podepsal Martin 
Holubec

Holubec Datum: 
2021.10.21i 
20:43:45 +02'00'



Název projektu:

Název stavby:
Dodavatel:
Objednatel:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody VI etapa 
- CZ 05.4 27/0.0/0.0/19-120/0011061 
LC Kozli hřbet
Holubec Mariin, 1C 76111431 
Správa KRNAP Vrchlabí

Změna:

Pořadové číslo změnového listu. 01/2021
D - dokumentace 
P - příprava 
R - realizace

Datum vydáni ZL: 13.10.2021

Popis změny:

Původně navržené ocelové svodnice žárové zinkované budou nahrazeny ocelovými svodnicemi s ochranným nátěrem.

Zdůvodněni změny:

V průběhu díla bylo rozhodnulo o nahrazení žárové zinkovaných svodnic svodnicemi ošetřených ochranným nátěrem, který 
může být v připadé poškozeni obnoven. Žárové zinkování u zabudovaných svodnic nelze realizovat. Ochranný nátěr může 
být obnoven na odkryté části, kde může dojit k poškozeni při přejížděni. Vzhledem k tomu že vysoutěžená cena v rozpočtu 
stavby za svodnici s úpravou žárovým zinkováním je nižší než cena za svodmci s nátěrem barvou uvedená v aktuálním 
čiselniku URS proto bude použita cena dle rozpočtu

Posouzeni změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí x .nesouhlas*- 

datum, podpis, ra2itko:

Ing. Jan KUBÁT 
Pod parketo 740 
543 01 Vrchlabí 
IČO 6SI 85 652

Dopady: do projektové dokumentace, 

do časového plánu: nejsou

do ceny: zvýšeni 0,- bez DPH 0,-

do ceny: snížení 0,- bez DPH 0,-

Změnový list celkem: 0,- bez DPH 0,-

Zdroj financovaní změny: 

OPŽP II

Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor: 
souhlasí x nesouhlasí datum, podpis, razítko:

Vyjádřeni zhotovitele;
souhlasí x nesouhlas!

datum, podpis, razítko:

Vyjádřeni objednatele -:
souhlasí x -nesoutílzreP-

datum, podpis, razítko;

IC;7 a?purkU

Závěrečné stanovisko:
?ména ie v souladu s c.íli nrnip.klu Souhlasím


		2021-10-22T12:39:20+0200
	Kateřina Kynčlová




