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DODATEK č.l ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 041/118452/S955/2018/021/Bar

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: 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. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel11)

a

PERAT s.r.o.
IČO: 279 55 460 

DIČ: CZ27955460

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 129186 
sídlo: Karlovarská 8, 273 51 Pavlov 
statutární orgán : jednatel 
zastoupený: Petr Rátonyi

(dále jen „zhotovitel*1)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 041/118452/S955/2018/021/Bar na akci:
„Lašovický potok - přítoky** na vodních tocích:

1. PBP Lašovického potoka v ř.km 0,580 - číslo hydrologického pořadí: 1-11-03-0380, IDVT 102 82 750, 
3. LBP Lašovického potoka v ř.km 1,220 - číslo hydrologického pořadí: 1-11-03-0380, IDVT 102 81 939, 

katastrální území: Lašovice.
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1. Předmětem dodatku je změna autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Údaje o smluvní straně „zhotovitel“

Nově zní takto:

PERAT s.r.o.
IČO: 279 55 460 

DIČ: CZ27955460

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 129186 
sídlo: Karlovarská 8, 273 51 Pavlov 
statutární orgán : jednatel 
zastoupený: Petr Rátonyi

(dále jen „zhotovitel*1)

3. Ostatní body smlouvy o dílo č. 041/118452/S955/2018/021/Bar zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

v Plzni, dne .......... v Pavlově, dne 2? ^.2^10
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