
Změna smlouvy o dílo č. 03/2017/RŠ ze dne 31.1.2017 
 

uzavřené dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného 

díla a to projektových prací na projektovou dokumentaci stavby: 

 
 

„VELKÉ MEZIŘÍČÍ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ZÁSOBOVACÍ ŘAD Z 

VDJ TŘI KŘÍŽE PO UL. K NOVÉMU SVĚTU“  
 

 
Čl. 1 - Smluvní strany 

 

     Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

      zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo 

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva 

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:  Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva     

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      

IČ:     43383513 DIČ:  CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:    1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold   

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 

  

      Zhotovitel:   Ing. Robert Šafář, Ph.D. 
      se sídlem:    Družstevní 862, 665 01 Rosice, 

      jednající:    samostatně, Ing. Robert Šafář, Ph.D. 

      IČ:    75035006 

      (dále jen zhotovitel) 
 

Čl. 2  - Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se z důvodu vymístění vodovodu z původní trasy, nevhodně zvolené původní 

technologie provádění a dalších důvodů probraných na jednání v rámci výběru staveniště 

dohodly na uzavření Dodatku č. 1 SoD č. 03/2017/RŠ ze dne 31.1.2017 na projektové práce 

„VELKÉ MEZIŘÍČÍ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ZÁSOBOVACÍ ŘAD Z VDJ TŘI 

KŘÍŽE PO UL. K NOVÉMU SVĚTU“.  

Vzhledem k tomu, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla.  

Tím se mění v SoD článek čl. IV Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci  

v rozsahu A-D smlouvy 03/2017/RŠ a dokumentace bude dokončena v novém termínu:  

do 31. 7. 2017 

  
Čl. 3 – Ostatní ujednání 

 

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č.1 nemění a 

zůstávají v platnosti. 
 

Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že byl 

sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti 

připojují níže své podpisy. 

 

 



 

 

 

Tento Dodatek č. je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 

zhotovitel a jeden objednatel. 

 
 

 

 

Žďár nad Sázavou dne 22. 6. 2017                                        V Rosicích dne 29. 6 2017                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………….………………………………………… 

objednatel 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

 

 

 

 

 

………………….…………………………………………

zhotovitel 

……………… 


		2017-08-03T08:46:08+0100
	Magdaléna Pavlíková
	I am the author of this document




