
PD stavby "Mezinský potok v km 0,000-1,590'

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 10-2-951/17/PD

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná: , vedoucí ST, číslo telefonu: 

e-mail:
, adjunkt ST, číslo telefonu: 

e-mail: 
referent TDS , číslo telefonu: 

e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 
(dále jen „objednatel")

a

Právnická osoba 
LINEPLAN s.r.o
sídlo: Ostrava-Mar. Hory, 28. října 168, PSČ 709 00 
IČO: 62255860 
DIČ: CZ62255860
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 28 672 
statutární orgán: , jednatel firmy 
zastoupený: 
číslo telefonu:  e-mail:  
bankovní spojení: KB Ostrava, číslo účtu:  
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 2, smlouvy o dílo č. 10-2-951/17/PD ze dne 20. 2. 
2017 (dále jen „smlouvy o dílo“), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení projektové dokumentace 
„Mezinský potok v km 0,000-1,590“.

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odstavec 1., se mění takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci:

Dílo (bez geometrického plánu) bude provedeno nejpozději do:

Geometrický plán, který je součástí této projektové dokumentace, 
bude odevzdán, nej později do:

1. 3. 2017

31.12.2017

28. 2. 2018
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mailto:marek.bohac@lineplan.cz
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II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
4. Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě 

svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: ’• />. fcV V Ostravě dne:
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