Č.j. objednatele č.1: 597-2021-521101
Č.j. objednatele č.2:……….……
Č.j. zhotovitele: 211330637

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Realizace polních cest C2, C3 a C21 s IP k. ú. Tučín

Smluvní strany:
Objednatel č.1:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ
pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky
Přerov
Ing. Bc. Erik Gajdošík, odborný rada Pobočky
Přerov
Adresa:
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Tel.:
+420 xxxxx
E-mail:
prerov.pk@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel č.1“)
Objednatel č. 2:
Obec Tučín
Adresa:
zastoupený:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel č.2“)
a

Tučín č.127, 751 16 Želatovice
Jiřím Řezníčkem, starostou obce Tučín
xxxxx
ou@tucin.cz
8iib2wh8iib2wh
Česká spořitelna a.s.
1882946379/0800
00636631
CZ00636631

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.
Sídlo:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

zastoupený:

xxxxxx, ředitel oblasti Východ,
na základě plné moci
tel./fax:
+420 xxxxx, +420 xxxxx
e-mail:
xxxxx
ID DS:
4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, hl. stavbyvedoucí
xxxxx, stavbyvedoucí
xxxxx, stavbyvedoucí
xxxxx, vedoucí obchod. Oddělení Východ
tel./fax:
e-mail:
xxxxx
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
7408201/0100
IČO:
26177005
DIČ:
CZ26177005
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku
Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínů plnění uvedených v Čl. V, odst. 1
a odst. 4., písm. c) smlouvy o dílo, a to dokončení stavebních prací.
V čl V. odst. 1 se mění termín dokončení díla z původního 15. 9. 2021 na nový termín
nejpozději do 30. 9. 2021.
V čl. V., odst. 4, písm. c) se termín dokončení stavebních prací mění z původního 15. 9. 2021
na nový termín do 30. 9. 2021.
Odůvodnění:
Hlavním důvodem změny termínu dokončení stavebních prací dle SOD jsou nepříznivé
klimatické podmínky v průběhu realizace výše uvedené stavby. Nepříznivé klimatické
podmínky spočívaly v bouřkách a dešťových srážkách s vysokými srážkovými úhrny, což je
zaznamenáno ve stavebním deníku vedeném na stavbě (po dobu min. 17 dnů). Vzhledem
k poloze staveniště a povaze zakázky tyto srážky znemožnily přístup ke staveništi a také
v pokračování stavebních prací tak, aby nedošlo k poškození, popř. znehodnocení již hotových
konstrukcí.
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Čl. II Závěrečná ustanovení
1.

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. j. objednatele: 597-2021-521101, č. j. zhotovitele
211330637, ve znění dodatku č. 1, nemění.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní
strany se dohodly, že v registru smluv tento dodatek uveřejní objednatel č. 1.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu
připojují své podpisy.
V Olomouci dne 15. 9. 2021

V Ostravě dne 25. 8. 2021

……………………………………

……………………………………

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

xxxxx,

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ředitel oblasti Východ,

Objednatel č.1

Na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.
Zhotovitel

V Tučíně dne 14. 9. 2021

…………………………………………
Jiří Řezníček
starosta obce Tučín
Objednatel č. 2
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