
D O D A T E K  č. 1 

Smlouvy o veřejných službách 

k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice  

městskou autobusovou dopravou 

uzavřené dne 21.12.2015 – č. DOP/2/2015 

 

 

 

1.  Město Litoměřice 

Se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

Zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 

IČO: 263958 

DIČ: CZ00263958 

bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Litoměřice, č. účtu: XXXXX  

(dále jen „objednatel“)           

    

     a 

 

2.  BusLine a.s. 

     Se sídlem: Na Rovinkách 211, 513 25 Semily 

     Zastoupená: Ing. Radkem Chobotem, předsedou představenstva a 

     Ing. Jaroslavem Semlerem, místopředsedou představenstva  

     IČO: 28360010 

     DIČ: CZ28360010 

     Zapsaná v OR při KS v Hradci Králové, odd. B, vl. 2948 

     bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: XXXXX  

     (dále jen „dopravce“) 

   

 

I. 

Objednatel a dopravce mezi sebou uzavřeli dne 21.12.2015 Smlouvu o veřejných službách  

k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (dále jen 

„Smlouva“). Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících úpravách uvedené 

Smlouvy, a to Přílohy č. 1 – Denní rozsah provozu a odhad kompenzace pro období  

od 01.01.2017 do 31.12.2017.  

 

Denní rozsah provozu pro období od 01.01.2017 do 31.12.2017, který vychází z aktuálních  

a schválených jízdních řádů, je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku 

č. 1. Celkový objem výkonu za období od 01.01.2017 do 31.12.2017, který vychází 

z aktuálních a schválených jízdních řádů, bude minimálně 110965,05 km. 

 

II. 

Předběžný odhad kompenzace pro rok 2017, který vychází z aktuálních jízdních řádů a odhadu 

tržeb na linkách 557540 a 557550, jenž vychází z tržeb za měsíce leden až říjen 2016, je uveden 

v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Za období od 

01.01.2017 do 31.12.2017 je odhad kompenzace 3 989 457,75 Kč.   

 



III. 

V ostatních částech tímto dodatkem nedotčených zůstává původní Smlouva beze změn. 

 

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen RM Litoměřice dne 22.11.2016 pod č. usn. 

689/22/2016.     

 

IV. 

Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 

splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

  

Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním 

tohoto dodatku a Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 

které se neuveřejňují. 

  

 

 

Příloha č. 1: Denní rozsah provozu a odhad kompenzace pro období od 01.01.2017  

do 31.12.2017 

   

     

V Litoměřicích dne ………………….2016                       V Semilech dne ………………….2016  

 

 

 

 

 

 

         

___________________________ __________________________ 

             za objednatele                                za dopravce 

       Mgr. Ladislav Chlupáč              Ing. Radek Chobot 

     starosta Města Litoměřice                                 předseda představenstva 

 

 

 

 

 
 ___________________________

                 za dopravce  

           Ing. Jaroslav Semler 

   místopředseda představenstva 

  

 

 

 


