DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1077-2021-523203
uzavřený
mezi smluvními stranam
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen jako „objednatel“)

Ing. Pavlem Zajíčkem
vedoucím Pobočky Břeclav
Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav
Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav
+420 727 956 365
breclav.pk@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

a
Zhotovitelem
Jméno:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo:

Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ/DIČ:

41601483/CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.
(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění odevzdání projektové dokumentace a
stavebního povolení. K posunu smluvního termínu plnění je nutné přistoupit vzhledem
k současné situaci, kdy se v rozborech provedených v rámci IGP projevil dehet. Výskyt dehtu
má zásadní vliv na další postup prací, protože je nutné projednat možnosti jeho eliminace
s dotčenou Obcí Dolní Věstonice, CHKO a odborníkem na provádění příslušných činností.
V současně době nelze odhadnout časovou náročnost těchto jednání a další postup.
Z výše uvedených důvodů se mění smlouva o dílo následovně:
Čl. III, odst. 3.1.1. ) Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) projektová dokumentace - do 2 měsíců ode dne výzvy zadavatele - dřívější plnění
je možné
(dosavadní termín: 30.4.2022)
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) - do 5 měsíců od odevzdání
projektové dokumentace - dřívější plnění je možné
(dosavadní termín: 31.8.2022)

Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly
a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.
V Břeclavi dne 25.4.2022

……………………………………
Ing. Pavel Zajíček
vedoucí Pobočky Břeclav
Státní pozemkový úřad

Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová

V Brně dne 25.4.2022

……………………………………
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

