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DODATEK ČÍSLO 1 
smlouvy o dílo číslo ORM/2152/1/2021 

 

na zhotovení akce „Parkoviště Kladská“ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

HELP, silnice – železnice, s. r.o.  
IČ: 27497976, DIČ: CZ27497976 
se sídlem Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí 
zastoupený Tomášem Teplým, jednatelem 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 201727249/0300 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566  

dále jen jako „zhotovitel“ 
 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2152/1/2021 
uzavřené dne 16.07.2021:  

 
V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní: 
 

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující: 
 

Ukončení prací do: 15.11.2021 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2152/1/2021 uzavřené dne 16.07.2021 zůstávají  
v platnosti beze změn. 

 
3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel 

a dvě zhotovitel. 
 
3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 25.10.2021 pod číslem usnesení 

2294/105/RM/2021. 
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3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění. 

 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: 02.11.2021 V Ústí nad Orlicí, dne: 08.11.2021 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 

HELP, silnice – železnice s.r.o. 
Tomáš Teplý 

jednatel 
 


