
DODATEK Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)
mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
zastoupeným 
ve zakázky:
ve věcech technických

ve věcech obchodních: | 
bankovní spojení: |
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 
(dále jen „objednatel14) na straně jedné

a
konzultantem: EKOLA group, spol. s r.o. 
se sídlem v Mistrovská 4, 108 00 Praha 10 
zastoupeným 
bankovní spojení:
IČO: 63981378 DIČ: CZ63981378
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 39803
(dále jen „konzultant") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu) na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP,
č. 01UK-002891

(název dílčí veřejné zakázky: 1/13 Kladrubská spojka - zpracování dokumentace vlivu na životní
prostředí,

č. smlouvy objednatele: 08PT-000520, č. smlouvy konzultanta: 17.0143-04 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

I .

Předmět dodatku

Na základě jednání ze dne 12. 3. 2018 se smluvní strany domluvily na změně Článku III této smlouvy

II.

Změna Článku III. (Doba a místo plnění)
Článek III. Doba a místo plnění - nyní nově zní

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na základě výzvy objednatele 

specifikace případných etap:

Odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb.
- do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele

Odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. (tj. příloha 
č. 3 se všemi odbornými studie)
- do 4. 5. 2018

1



Zjišťovací řízení
- do 3 měsíců od odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy ě. 3 zák. č. 100/2001 

Sb., tato doba plnění může být v odůvodněném případě prodloužena v závislosti na složitosti 
zjišťovacího řízení vedeném příslušným úřadem

Odevzdání dokumentace popisu rozdílů mezi podkladovou stavební dokumentací E1A a DSP pro
potřeby vydání verifikačního závazného stanoviska
- do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele

Projednání vč. získání verifikačního závazného stanoviska
- do 2 měsíců od odevzdání dokumentace popisu rozdílů mezi podkladovou stavební dokumentací E1A 

a DSP

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou 
tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti 
dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a konzultant dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek 
uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Chomutově dne ^ 1j, 2fljQ V Praze dne 26.3.2018

PODEPSÁN
za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
za konzultanta: EKOLA group, spol. s r.o.
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