
Ev. č. zakázky u LČR, s.p.: S918/2018/201

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14.09.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava
(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
IČO: 26177005; DIČ: CZ26177005
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing.Vítem Weselým - manažerem regionu Vysočina na základě plné moci 
ve věcech technických jedná: Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí tel: 
autorizovaný stavbyvedoucí: p. Petr Buk, tel.

oba též jako „smluvní strana" nebo „smluvní strany".
I.

Úvodní ustanovení

Dne 14.09.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. 
č. LČR, s.p. S918/2018/201 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Grozlová, a to za 
podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.
Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran, probíhající nahodilé těžby se dnem nabytí účinnosti 
Dodatku č. 1. mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla do 10.12.2018.

III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a 
zůstávají v původním znění v platnosti.
Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven 
ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
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