
Pryský potok, ř. km 0,000 - 0,120 - FD, Dodatek č. 2

EOIč+ČIEIl C I
ke smlouvě o dílo č ■ 43/17/956359,922211/2017/6,75 

název akce: Pryský potok, ř. km 0,000 - 0,120 - PD 
uzavřené dne: 19.12.2017

Lesy České republiky, s, p.
Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
zapsán v OH u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku 
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:
Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře v Teplících,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, 
bankovní spojem: 

(dále jen „objednatel")

a

Ing. Petr Děták
Sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou 
IČO: 06495451 
DIČ: CZ
číslo telefonu: 

plátce DPH
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené 
smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou 
dokumentaci „Pryský potok, ř. km 0,000 - 1,200 - PD“.
Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 295 000,- Kč bez DPH.

mailto:petrdetak@gmail.com
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II,

Vzhledem kpomalé součinnosti vlastníků příslušných, pozemků dochází k prodloužení termínu 
dílčího plnění části b) dle či. II, odst. 1 smlouvy o dílo.
Termín pro dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného - maximálního rozsahu záborů 
pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků se prodlužuje 
nejpozději do 31.7,2018.
Ostatní dílčí termíny plnění a konečný termín předání projektové dokumentace zůstávají beze
změny.

III,

Tímto dodatkem dochází ke změně autorizované osoby na autorizovanou osobu v oboru „stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství" Ing. Petra Dětáka, č. ČKAIT 0102465,

IV.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma 
smluvními stranami řádně podepsán.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne I 0 ^lj/-20l8 V Boršově nad Vltavou dne
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v ji In§. Ivana Kučerová
vedoucí) Správy toků - oblast povodí Ohře 

Lesy České republiky, s.p

Ing. Petr Děták

Přílohy:
1. Osvědčení o autorizaci
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