
DODATEK č. 1/2022
k Objednávce ě. O3PI-804630 ze dne 30„ 4. 2021

Majetkoprávní činnost k vodohospodářským objektům na akci 
„Dl Rozšíření odpočívky Jarnenský potok“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno 
zastupuje:
Šumavská 31, 602 00 Brno 
IČ: 65993390

Dodavatel: Ing. Soňa Ševčíkové
Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno 
zastupuje:
IČ: 76379582

Smluvní strany se dohodiv na uzavření DODATKU č. 1/2022 ve znění:

- původní znění:

Lhůta pro dodání či termín dodání: plnění dodejte ve lhůtě do 31/12/2022. Plnění bude 
realizováno postupně na základě samostatných výzev Objednatele.

- znění dle Dodatku i. 1/2022:

Lhůta pro dodání či termín dodání: plnění dodejte ve lhůtě do 24 měsíců po definitivním 
upřesnění vodohospodářského řešení odpočívky. Plnění bude realizováno postupně na 
základě samostatných výzev Objednatele.

Zdůvodnění:

K posunutí termínu dochází z důvodu rozšíření projektových prací o zajištění zdroje vody. 
Byl zrealizován hydrogeologický vrt HJ8, který prokázal nedostatečnou vydatnost pro 
zásobování odpočívky pitnou vodou. Došlo k přerušení prací na projektu DUSP. Jako další 
by! zřízen vrt JP-2A, který vykazuje nadlimitní obsah chloridů. Tím dochází k dalšímu zdržení 
projektových činností, které jsou nezbytným podkladem pro pokračování zakázky na 
majetkoprávní činnost.

Dodatek č. 1/2022 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 03PT-004630 ze dne 
30.4.2021.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, a to oběma smluvními stranami.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

3. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze 
změn.
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4. Smluvní sírany prohlašují, že tento Dodatek 6. 1 k Objednávce, je uzavřen dle jejich 
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s 
jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

Za objednatele:

V Brně dne 3 0 - 11-  2022
Za dodavatele:

V Brně dne J/. / /
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