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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. objednatele D600220007 

 

na akci: Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř.km 4,600 - 5,300 - DSJ 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

  500 03 Hradec Králové,   

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

  závod Jablonec nad Nisou 

Adresa závodu:  Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou, 

Osoba oprávněná k podpisu: XXXXX, ředitel závodu,  

Zástupce pro věci technické: XXXXX, vedoucí PS Jičín, tel.: XXXXX,   

  XXXXX, úsekový technik, tel.: XXXXX,   

  XXXXX, technický pracovník, tel.: XXXXX 

IČ:  70890005  

DIČ:  CZ70890005   

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 (dále jen jako „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.",  

Adresa sídla:  Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Rokycanova 114 

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXXXX 

IČ:  64255611 

DIČ:  CZ64255611 

Bankovní spojení:  XXXXX 

 

Obchodní rejstřík:  vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, 

  vložka 8321 

 

 (dále jen jako „zhotovitel“)  
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ob-

jednatele D600220007 v jednotlivých článcích takto: 

 

Čl. 3. Doba plnění díla: 

stávající text:  

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 30.11.2022 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

3.2.  Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 30.4.2023 

 

Čl. 5. Zvláštní ustanovení: 

stávající text:  

5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického 

řešení včetně položkového rozpočtu do 30.9.2022. 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického 

řešení včetně položkového rozpočtu do 31.3.2023. 

Zdůvodnění změn: 

Důvodem změny termínu je skutečnost, že se v dané lokalitě nacházejí zvláště chráněné druhy 

živočichů. Dle předběžné informace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (č.j. KUKHK-

18169/ZP/20022) je pro povolení výjimky Krajského úřadu nutné zajistit hodnocení dle ust. § 

67 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Do projektové doku-

mentace budou následně zapracovány podmínky plynoucí z hodnocení. 

 

 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 

 

 

 

 

 

 

 za objednatele          za zhotovitele 

 XXXXX          Ing. Jaroslav Jakoubek  

 ředitel závodu          jednatel 

 podepsán elektronicky           podepsán elektronicky 


