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DODATEK č. 1/2017 

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  
„Polní cesta C18 v k.ú. Brumovice u Opavy a polní c esta C13 v k.ú. Úblo“  

(dále jen „dodatek č. 1“)  
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi smluvními stranami  

 
Objednatel:                                                   
Česká republika - Státní pozemkový ú řad,  
Krajský pozemkový ú řad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
 zástupkyní ředitele Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj, Libušina 
502/5, 702 00 Ostrava   

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, 
 zástupkyně ředitele Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa:  
Tel.:    
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel “) 
 
a 

Zhotovitel:                                                        Společnost “SM + S.CZ – Brumovice” 

Správce:      SILNICE MORAVA s.r.o.   

se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov 
zastoupený:                                                 Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, 

jednateli 
tel./fax:                                                          554 610 710 / 554 625 650  
e-mail:                                                           silnicemorava@silnicemorava.cz  
ID DS: zzv2c2d 
v technických záležitostech oprávněn jednat:       
tel./fax:                                                            
e-mail:    
bankovní spojení:     
číslo účtu:      
IČ:  25357352   
DIČ:  CZ25357352 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostrav ě, oddíl C, vložka 9631 
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Druhý spole čník:      SILNICE .CZ s.r.o.   

se sídlem: Červený dvůr 918/7, 794 01, Krnov 
zastoupený:                                                 Ing. Tomášem Vítkem, MBA, jednatelem 
tel./fax:                                                            
e-mail:                                                             
ID DS: nrj2c4f 
v technických záležitostech oprávněn jednat:       
tel./fax:                                                            
e-mail:    
bankovní spojení:     
číslo účtu:      
IČ:  26792711   
DIČ:  CZ26792711 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostrav ě, oddíl C, vložka 25437 

(dále jen „zhotovitel “) 
 

Čl.I  Předmět a účel dodatku č. 1 

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna ustanovení Čl. V Doba plnění odstavce 1. a 
odstavce 6. bodů c) a d) a odstavce 7. ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Polní 
cesta C18 v k.ú. Brumovice u Opavy a polní cesta C1 3 v k.ú. Úblo“  (dále jen „dílo “).  
 
a. stávající znění odstavce 1. se nahrazuje tímto novým zněním:  
Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.11.2017 
 
b. stávající znění odstavce 6. písmene c) se nahrazuje tímto novým zněním: 
Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2017 
Termín dokončení výsadby zeleně: 30.11.2017 
Termín předání a převzetí díla: předpoklad  30.11.2017 
protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
 
c. stávající znění odstavec 7. se nahrazuje tímto novým zněním: 
Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém 
harmonogramu postupu prací, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o 
dílo jako jeho příloha č. 1. 
 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří tato příloha:  
a. Závazný harmonogram postupu prací.  

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel.  

3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě 
pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
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4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 
smlouvu a případné dodatky vždy zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

V Ostravě dne 12.10.2017 V Krnově dne 12.10.2017 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr.  Dana Lišková  
zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK 

zhotovitel  „SM + S.CZ – Brumovice“  
Správce – SILNICE MORAVA s.r.o. 
Dalibor Tesa ř a Josef Krýsl, jednatelé 

 

 

 

 V Krnově dne 12.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………… 
 zhotovitel „SM + S.CZ – Brumovice“  

Druhý spole čník – SILNICE.CZ s.r.o. 
Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel 

 



31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

SO 102 Polní cesta C 18

kácení, zemní práce

vápnění

drenáž

podkladní vrstvy komunikace

asfaltový kryt komunikace v č.post řiků a osazení svodnic

terénní a sadové úpravy

průzkumné, geodetické a projektové práce

SO 103 Polní cesta C 13

kácení, zemní práce

drenáž

podkladní vrstvy komunikace

asfaltový kryt komunikace v č.post řiků a osazení svodnic

terénní a sadové úpravy

průzkumné, geodetické a projektové práce

Uzlové body realizace

Zahájení prací (po sklizni obilí) 25.8.2017

Aktualizace PD

Dokončení podkl.vrstev 31.10.2017

Dokončení prací 30.11.2017 

Délka výstavby - dle ZD - 25.8.2017 - 30.11.2017

V Krnově dne 29.9.2017

Listopad

Kalendářní měsíce 2017

Měsíční harmonogram postupu realizace stavebních prací

Polní cesta C18 v k.ú. Brumovice a polní cesta C13 v k.ú. Úblo

druh práce srpen září říjen


