LP Bělského potoka, ř. km 0,200 - 0,250, Dodatek 2,

Sč-OlxÁTEIč í, 2
ke smlouvě o dílo č,: 36/IV/956276/2017/1
název akce; LP Bělského potoka, ř. km 0,200 - 0,250
uzavřené dne: 17. 10. 2017

Lesy C este j epuMity, z j»
Přemyslova 1106/19, 500 02 Nový Hradec Králové
ICO: 42196451
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015
Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře v Teplicích,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel")
a
Roman Kudrna

IČO: 67245021
DIČ: CZ 26511011188
sídlo: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Lubomír Potenec
č. telefonu: +420 603 220 185, email: kudmar@quick.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s, č.ú.: 254245374/0300
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2
I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše
uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost
dílo „LP Bělského potoka, ř. km 0,200 - 0,250“.
Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 458 829,02 Kč bez DPH.

LP Bělského potoka, ř, km 0,200 - 0,250, Dodatek 2.
II.
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek byl na základě povolení příslušného orgánu
ochrany přírody dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo zhotoviteli prodloužen termín pro
dokončení prací v korytě vodního toku nejpozději do 22.3.2018.
Vzhledem k tomu, že nevhodné klimatické podmínky na stavbě převládaly až do výše
uvedeného data, nebylo možné práce ve stanoveném termínu dokončit.
Závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody stanovuje možnost provádět práce
v období mimo rozmnožování obojživelníků, a to vždy od 15.července - 15.března daného
roku. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení termínu pro dokončení díla neipozději do
30.11.2018.

III,
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je
oběma smluvními stranami řádně podepsán.
IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
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