
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2022/OSMHS/S/0341

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 103957163/0300
Technický dozor zadavatele: Mgr. Libor Telařík, referent odboru správy majetku

a hospodářské správy
Tel. fax, email: +420 596 581 330, +420 730 807 478,

libor.telarik@muor.cz
(dále jen objednatel)

a

2. HYDROSPOR spol. s r. o.
se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava
korespondenční adresa: Úprkova 3, 702 00 Ostrava
IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
Zapsána: v OR u Krajského soudu v Ostravě, C 10081
Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Ostrava
Číslo účtu: 7/0100
Tel.:
Zastoupena: Jiřím Horákem, jednatelem

Oprávněn jednat ve
věcech smluvních: Jiří Horák, jednatel

Oprávněn jednat ve
věcech technických: Bc. Jiří Laryš, jednatel

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Bc. Jiří Laryš

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)



 
Dodatek se uzavírá z důvodu nečekaného prodloužení trvání stavebních prací firmy 
Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.. Zhotovitel žádá o prodloužení lhůty plnění 
smlouvy o dílo z důvodu prodloužení termínu dokončení související stavby „Orlová-Lutyně, 
ul. Na Stuchlíkovci, výměna vodovodního řadu“. Tato stavba přímo souvisí s opravou 
komunikace na ul. Na Stuchlíkovci, u níž došlo k prodloužení lhůty dokončení do 07. 12. 
2022 z důvodu nutnosti koordinace s výstavbou kanalizace na ul. Janáčkova v Orlové. 
 
   

II. 
Předmět Dodatku č. 1 

 
V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na 
následující změně čl. VI., Lhůta plnění, odst. 1., bod c) Smlouvy o dílo č. 
2022/OSMHS/S/0341 takto: 
 
c) Lhůta pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště do 31. 
05. 2023. 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od 
lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek 
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0341 zůstávají v plném rozsahu beze 
změn. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho 
obsahu. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 1 
vyhotovení. 

5. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová  
usnesením č. 096/3 ze dne 30. 11. 2022. 

 
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu  
Příloha č. 2 – Důvod prodloužení termínu 
 
 
V Orlové dne:            V Ostravě dne:  
 
 
 
 
.....................................................                                  ............................................ 
Lenka Brzyszkowská                     Jiří Horák 
starostka              jednatel 
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