
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

STRABAG a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

tel:
(dále jen „ZhotoviteF)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
......................................................
.......................................... ředitel Správy
Olomouc
................................... 
.................... 
....................... 
.................................. 
....................

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
60838744
CZ60838744
akciová společnost
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s. 
.............................
.....................................ředitel oblasti Střed o.z. Morava 

.................................ekonomka oblasti Střed 

................................. vedoucí PJ Velká Bystřice 

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

Věa Doisoda o určení zahájení prací ma Díle - pokyn objednatele
Zhotoviteli

Smlouva o dílo na stavbu „1/46 Šternberk -  oprava mostu 46=037“
Číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001269, číslo smlouvy Zhotovitele: 841/NAVP/ 

067/2021

O bjednatel tím to dává pokyn Zhotoviteli k  určení zahájení prací na Díle ode dne 1= 4. 
2022 nejpozději do dne 30.11. 2022 včetně.
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Odůvodnění:

Smlouva o dílo na stavbu „1/46 Šternberk -  oprava mostu 46-037“ byla uzavřena dne 27. 4.
2021.

Objednatel i Zhotovitel se dohodli na zahájení prací na Díle z důvodu nevydání uzavírky 
KÚOK odboru dopravy a silničního hospodářství pro provádění Díla.

Objednatel navrhl zahájení prací na Díle ode dne 1. 4. 2022 s tím, že bude dílo dokončeno 
nejpozději do 30. 11. 2022.

Zhotovitel závazně prohlásil, že posunutí termínu zahájení prací nebude mít žádný vliv na 
zvýšení jednotkových cen či na jiné úhrady spojené s posunutím termínu zahájení prací“, tedy 
že Zhotoviteli nevzniknou v důsledku posunutí termínu žádné náklady -  posunutí termínu 
nezakládá žádný nárok na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

Poučení;

Zhotovitel bere na vědomí, že je  povinen zahájit práce na díle dne 1. 4. 2022 dle písemného 
pokynu Objednatele -  Předání staveniště a Dílo dokončit nejpozději do 30. 11. 2022, 
nedohodnou-li se smluvní strany na dřívějším termínu zahájení prací, nastanou-li dlouhodobě 
vhodné klimatické podmínky pro provádění Díla dříve než ode dne 1. 4. 2022.

Pokyn udělil za Objednatele 
v Olomouci dne 19.11.2021

Pokyn přijal za Zhotovitele 
v Olomouci dne 19.11.2021


