
Druhý a Třetí Bečovský rybník - PD; Dodatek č. 5

DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. 50/OU,1/602/2016/6,74 

název akce: Drahý a Třetí Bečovský rybník - PD 
uzavřené dne: 21.11.2016

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:
Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře v Teplicích,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice,

(dále jen „objednatel")

a

A V ProENVI, s.r.o.
IČO: 28364643 
DIČ: CZ28364643
se sídlem: Národní Obrany 45, 160 00 Praha 6 
jednající: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., jednatel
zapsán v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136333 
mobil: 

(dále jen „zhotovitel")

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

Dodatek č. 5

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené 
smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Druhý a Třetí Bečovský rybník - PD“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 532 000,- Kč bez DPH.
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II.

U příjezdové komunikace, která vede do místa plánované stavby dochází postupně ke 
zhoršování jejího stavu. Z tohoto důvodu byla dohodnuta změna technického řešení funkčních 
objektů.
Vzhledem k plánovaným dovoleným na straně objednatele nebylo možné domluvit včasný 
termín pro konám dokumentační komise.
Zvýše uvedených důvodů dochází kprodloužení termínu pro předání díla nejpozději do 
27.9.2018.

III.

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

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne V Praze dne

ng. Ivana Kučerová 
vedoucí Správy toků 

oblast povodí Ohře v Teplicích

Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
jednatel

AV ProENVI, s.r.o.
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