
 
 
 
 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 62600181 
 
 

uzavřené mezi 
 
Zhotovitel:            SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00  Praha 2 
Provozovna:           Napajedelská 1552, 765 02  Otrokovice 
Zastoupený:           Ing. Petr Salamon, oblastní manažer obchodu, na základě plné moci 
Kontaktní osoba:    Ing. Milana Krajčová 
Tel., e-mail:            +420xxx, milana.krajcova@suez.com  
IČ:                           25638955 
DIČ:                        CZ25638955 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., č.ú. xxx 
Výpis z OR:            MS Praha, oddíl B., vložka 9378 
 
a 
 
Objednatel:            Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
Sídlo:           Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
Zastoupený:            Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva  
Kontaktní osoba:     Ing. Tomáš Mozola, vedoucí provozu OV 
Tel., email:               +420xxx, mozolova@vak-km.cz  
IČ:                            49451871 
Bankovní spojení:    xxx, Komerční banka, a.s. 
Výpis z OR:              KS Brno, oddíl B., vložka 1147 
 
 
Tímto dodatkem se doplňuje ustanovení II. Předmět smlouvy, cenové podmínky smlouvy 
o dílo č. 62600181, za odstranění odpadu katalogového čísla 19 08 02 (odpady z lapáků 
písků).  
 
1. Odběr odpadů 
Katal. č. dle 

zák. č. 
185/2001 Sb. 

Název odpadu  
(dle katalogu odpadů – vyhláška MŽP č. 

381/2001 Sb.) 
Kat. odp. MJ 

Cena 
(Kč/MJ) 

Pozn. 

19 08 02 odpady z lapáků písků O t 1.050,-  

Pozn.: odstranění odpadu je možné pouze v tzv. „rypném stavu“- vhodný pevný stav odpadu 
umožňující mechanickou manipulaci (sypký, kusový nebo tuhý- ne tekutý či kašovitý). Pokud nebude 
toto pravidlo pro příjem odpadů dodrženo, budou návozy odpadu pozastaveny. 

 
- Koncovým zařízením je skládka odpadů v Hradčanech u Přerova, Hradčany 88, 751 

11 Hradčany, IČZ: CZM00306. 
- Cena zahrnuje poplatek za vystavení průvodní dokumentace a odstranění odpadu dle 

zák.č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
- Cena za odstranění odpadu je kalkulována při vlastní dopravě objednatele na 

koncové zařízení. 
- Odpad bude na skládce ukládán při předcházející domluvě a odsouhlasení termínu. 



 
- K výše uvedené ceně se připočítává platná DPH. Ceny jsou garantovány nejdéle do 

31. 12. 2017. Fakturace proběhne podle jednotkových cen dle skutečného množství.  
 

- Obě strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě uvedené budou uveřejněny v 
registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění). 

 
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

 
 
 
Veškerá další ujednání se řídí uzavřenou Smlouvou o dílo č. 62600181 a zůstávají beze 
změn. 
 

 

V Otrokovicích dne: V Kroměříži dne:  
 
 
 
 
 
......................................................... ........................................................   
 
Za zhotovitele: Za objednatele: 
Ing. Petr Salamon                                                      Ing. Ladislav Lejsal 
oblastní manažer obchodu                                  předseda představenstva  
na základě plné moci                                                   
 

 

  

            

 

 

 

 


