DODATEK č. 3

S M L O U V Y O D Í L O č. 1375-2015-523101
uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:
v technických záležitostech oprávněni jednat:
Adresa:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

z49per3

01312774
není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:
sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

GEOREAL, spol. s.r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň
jednatelem Martinem Vondráčkem
jednatel Martin Vondráček

v technických záležitostech oprávněn jednat
tel:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

s85762s

40527514
CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimíra Vondráčková
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků: Martin Vondráček
dále jen „zhotovitel“.
Tímto dodatkem se v souladu s článkem III., odst. 3.1., 3.2 SoD ze dne 18.12.2015 (KoPÚ v k.ú. Malá
Vrbka) mění termín dodání vyhotoveného díla části fakturačního celku 3.1.5. přípravných prací
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Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a části fakturačního celku 3.2.1. návrhových prací
Vypracování plánu společných zařízení včetně etap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4.

-

FC 3.1. Přípravné práce:
Etapa

Dílčí část

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

termín
ukončení
dle SoD
1/2018

nový
termín
ukončení
3/2018

termín
ukončení
dle SoD

nový
termín
ukončení

7/2018

10/2018

FC 3.2. Návrhové práce:
Etapa

Dílčí část

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně etap 3.2.1.1.,
3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4.
Ostatní části smlouvy se nemění..

Odůvodnění:
- Důvodem změny termínů jsou nedořešené nesoulady druhů pozemků v obvodu KoPÚ, ke kterým
se vyjadřuje Odbor životního prostředí MěÚ Veselí nad Moravou. Z tohoto důvodu nelze zpracovat
nároky vlastníků včetně výměnného formátu VFP a nelze tedy pokračovat na dalších pracích
v rámci smlouvy o dílo.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále
prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují své podpisy.
V Brně dne: 23.1.2018

V Plzni dne: 26.1.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

…………………………………………..
Martin Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL, spol. s.r.o.

Příloha:
1. Příloha č. 1 k dodatku č. 3 smlouvy o dílo
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