Č.j. objednatele: 1139-2017-525101/1
Č.j. zhotovitele: 030a/2017

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na vyhotovení projektové dokumentace
Hlavní polní cesty C1a, C1b a C1c v k.ú. Zlobice ze dne 8. 9. 2017
mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Zastoupeným:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského
pozemkového úřadu
Pobočka Kroměříž
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
z49per3
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
01312774
není plátcem DPH

Realizující pobočka:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Osoba administrující veřejnou zakázku:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon / e-mail:
Adresa:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen jako „objednatel“)
a

Zhotovitelem

EXACT ING, s.r.o.

Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
ID DS:

Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
Ing. Soňou Ševčíkovou, jednatelkou
Ing. Soňa Ševčíková
xxxxxxxxxx
x x x x x x x x x x a.s.
xxxxxxxxxx
29236517/CZ29236517
38stn24

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67527.
(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 8. 9. 2017 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro
stavební a vodoprávní povolení a pro provedení stavby „Projektová dokumentace Hlavní polní cesty C1a,
C1b a C1c v k.ú. Zlobice“ (dále jen „smlouva“).
1

2. Zhotovitel vypracoval technické řešení zadaného stavebního objektu dle schválených podkladů komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Zlobice. Z důvodu komplikovaného projednávání a odsouhlasení záměru u
Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí, dále Povodí Moravy, s.p. Brno a se společností
E.ON Česká republika, Regionální správou Otrokovice, požádal zhotovitel dopisem ze dne 4. 6. 2018
o změnu termínu plnění.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání pravomocných
stavebních a vodoprávních povolení. Úprava termínu této části plnění nemá vliv na další termíny uvedené
ve smlouvě.

I.
Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.2. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1.2.

Termín předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení - 2. část Plnění: 15. 12. 2018

II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 8. 9. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

III.
1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě
vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Zlíně dne 15. 6. 2018

V Brně dne 14. 6. 2018

……………………………………………….
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

……………………………………………….
EXACT ING, s.r.o.
Ing. Soňa Ševčíková
jednatelka

objednatel

zhotovitel
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