
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 25. 9. 2017 (dále jen „Smlouva") 

číslo objednatele: 02 PT 005184, číslo zhotovitele: ATSI709002

uzavřený mezi

J  v
objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic CR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4 v  v
zastoupeným: ......................................................................................
ve věci této zakázky: . ...........................................................................................
................................................................ 
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

konzultantem: Sdružení „ ATEM -  SATRA“
ATEM -  ateliér ekologických modelů, s.r.o. (vedoucí účastník sdružení) 
Se sídlem: Roztylská 1860/1,148 00 Praha 4 
Zastoupeným:.......................................................
................................................................................................................. 
IČO: 271 81 278, DIČ: CZ18584209 
(dále jen „konzultant") na straně druhé

na zakázku:

„DO-515 zkapacitnění SOKP 515,

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zák. 100/2001 Sb.“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

• Při podpisu Smlouvy nebyly pro konzultanta k dispozici všechny potřebné podklady, jež 
má zajistit objednatel (dopravně inženýrské podklady)

• Z důvodu neúplnosti podkladů konzultant nemůže zahájit plnění prací v plném rozsahu 
ihned po podpisu smlouvy, jak je uvedeno v Článku III. Smlouvy,
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smluvní strany uzavírají následující

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 02 PT 005184
ze dne 25. 9. 2017

1. Prováděcí smlouva (Smlouva) se upravuje následovně: 

článek III. odst. 1.
zahájení prací: na výzvu objednatele
ukončení prací: po vydání závazného Stanoviska El A
specifikace jednotlivých etap:
- Oznámení EIA: koncept do 10 týdnů od výzvy objednatele, čistopis oznámení bude 

doručen objednateli 2 týdny od předání připomínek ke konceptu objednatelem
- Dokumentace EIA: koncept do 8 měsíců od vydání závěrů zjišťovacího řízení, 

čistopis dokumentace EIA bude doručen objednateli 4 týdny od doručení připomínek ke 
konceptu dokumentace EIA

Čistopis oznámení EIA a dokumentace EIA bude předán vždy ve 20ti paré + 3 CD. 

článek IV. odst. 1. se doplňuje o větu:

Objednatel konzultantovi před zahájením činnosti poskytne také dopravně-inženýrské podklady.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a konzultant dvě vyhotovení.

4. Tento Dodatek č.l má dvě strany.
5. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

v  v
za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic CR za konzultanta: Sdružení „ATEM -  SATRA“

Datum:
$ O. /c? . Z o 1 >
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