DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. S911/2017/468
v

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 019/2015: Ing. Mgr. Jan Ševčík,
ředitel Krajského ředitelství Frýdek Místek
ve věcech technických jedná: Ing.Ivan Kubik, č. telefonu: 724523585 e-mail: ivan.kubik@lesycr.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel”)
a
Lesostav s.r.o.
IČO: 24202274
DIČ: CZ24202274
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského osudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55020
sídlo: Jesenická 5, 792 01 Bruntál
zastoupený: David Vrla, jednatelem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Libor Jacko
č. telefonu: 602 580 250 e-mail: jacko@projekty-vozovky.cz
bankovní spojení: Komerční Banka Bruntál, číslo účtu: 107-1983490227/0100
(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:
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II.
Předmět dodatku smlouvy
Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo S911/2017/468(zakázlcové číslo objednatele) ze
dne 7.11.2017 je změna termínu řádného dokončení díla dle článku III., bodu 3:
Stávající termín řádného dokončení díla dle SoD S911/2017/468 je 15.12.2017. Vzhledem ke
klimatickým podmínkám a technologickému postupu při provádění prací, který neumožňuje provádět
technologii studené recyklace při teplotách pod 0°C objednatel posouvá termín řádného dokončení díla
na 30.4.2018.
Ostatní přípravné práce nesouvisející s klimatickými podmínkami budou dodělány a proplaceny.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2
vyhotoveních.
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David Vrla
jednatel společnosti
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Ing. Mgr. Jan Ševčík
ředitel KŘ Frýdek-Místek
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