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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava místní komunikace na ul. Petra Bezruče“, uzavřené dne 3.
10. 2022, č. smlouvy zhotovitele 9 – 1116A22 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: OSÚMI

tel.: + 420 e-mail:
(dále jen objednatel)

a

PORR a.s.
IČO: 43005560
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zastoupené: Ing. Petrem Špinarem vedoucím provozu Brno, úsek

Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a
Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

bankovní spojení:
č.ú.:
osoby pověřené jednat ve věcech technických:

vedoucí provozu Brno, tel.:
a

stavbyvedoucí, tel.:

(každý samostatně)
(dále jen zhotovitel)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odstavcem č. 2. článku XIII. Závěrečná ustanovení níže uvedeného
dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.
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I. 

1. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva v ustanovení čl. III. Termíny odst. 1, písm.  
c) a nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:  

  

Termín dokončení kompletních prací (díla): nejpozději do 15. prosince 2022. 

 

Změna dokončení kompletních prací (díla) je dána pozdějším předáním staveniště ze 
strany objednatele (předáno 7. 10. 2022). 

 
 

II. 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 3.10.2022 zůstávají v platnosti a beze změn. 
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě 
smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. 

 

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2022/35//817 ze dne 23. 11. 2022. 
  

 

 

V Ivančicích dne     V Brně dne  
 
 
 
 
 
 
……..…………………  …………………………………………………. 

za Objednatele    za Zhotovitele 
Milan Buček Ing. Petr Špinar vedoucí provozu Brno, úsek 

Starosta Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava 
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, 

          úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava 
      (společně na základě plných mocí)   
 

 


