DODATEK č. 2
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
č.smlouvy objednatele I: 165/2009
č.smlouvy objednatele II: 12-00-003035
č.smlouvy zhotovitele:
mezi smluvními stranami
1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov,
zastoupený Ing. Lubošem Rudišarem, ředitelem PÚ Pelhřimov
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
Adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ 00020478
(dále jen „objednatel I.“)
a
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
zastoupené Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava
v technických věcech oprávněna jednat : xxx
IĆ/DIČ 65993390/ CZ65993390
Bankovní spojení xxx
Číslo účtu xxx
(dále jen „objednatel II“.)
a
2.
Obchodní firma/jméno a příjmení: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE - jako reprezentant
sdružení firem Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, s místem podnikání U Stínadel 1316, 393 01
Pelhřimov a AREA G. K. , spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 (dle smlouvy o
sdružení ze dne 14. 10. 2009) zastoupený xxx
v technických věcech oprávněn jednat: xxx
IČ/DIČ: 438 20 654/xxx
Bankovní spojení, č. účtu: xxx
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento d o d a t e k smlouvy o dílo
Termín etapy Vypracování nároků vlastníků pro KPÚ Kámen u Pacova – 1 f etapy č.1 Přípravných prací se o d k l á d á
o 14 měsíců, stejně jako všechny další navazující
etapy.
Odůvodnění :
Pozemkový úřad byl při kontrolním dni s účastí zástupců ŘSD ČR, Správa Jihlava seznámen
se změnou projektu obchvatu. Vzhledem k této změně dochází k odkladu vyhotovení
výkupového geometrického plánu, na jehož výsledcích závisí vypracování nároků i navazujících
návrhových etap.
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Tento dodatek smlouvy je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž objednatelé obdrží po dvou
a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

V Pelhřimově dne: 5.12.2011

V Jihlavě dne 8.12.2011

V Pelhřimově: 5.12.2011

Za objednatele I.

Za objednatele II.

Za zhotovitele:

……………………
Ing. Marie Tesařová
ředitelka ŘSD ČR
Správa Jihlava

………………………
xxx
pověřený reprezentant
sdružení

……………………
Ing. Luboš Rudišar
ředitel PÚ Pelhřimov
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