Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. E633-S-1974/2016
č. zhotovitele: 16SM0065
Na projekt stavby s názvem:

„Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst Olomouc“
uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany.
1.1 OBJEDNATEL:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,
organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: ……………………….
na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC )
Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
a
1.2 ZHOTOVITEL:
SB projekt s.r.o.
Sídlo: Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
IČ: 277 67 442, DIČ: CZ27767442
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70632
zastoupena: Janem Štoksou, jednatelem společnosti
Jednající jménem společnosti samostatně
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. ………………………..
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:
SB projekt s.r.o.
Sídlo: Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
na straně druhé (dále jen zhotovitel)
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I.
Dne 27. 6. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-1974/2016 (č. zhotovitele:
16SM0065), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Oprava kabelového rozvodu VN
22kV žst Olomouc“.
Tímto dodatkem ke smlouvě se mění Čl. IV Termín plnění na základě žádosti zhotovitele o změnu termínu
ukončení následovně:
zahájení prací:
ukončení prací:

Dnem podpisu této smlouvy
30. 11. 2016

Na základě předběžného schválení trasování dílčí části kabelové trasy po pozemcích Českých drah, a.s. –
Depa kolejových vozidel Olomouc bylo nutné provést koordinaci se stavebním záměrem – rozšířením
krytých provozů DKV Olomouc. Tuto koordinaci bylo možné provést až po definitivním schválení rozsahu
stavebního záměru ze strany DKV Olomouc v měsíci srpnu 2016.
Následně byl dopracován úplný návrh umístění kabelové trasy. Po schválení tohoto návrhu odbornou
správou OŘ – SEE byla projektová dokumentace zaslána k projednání na České dráhy, a.s., Regionální
správu majetku Brno dne 29. Srpna 2016. Bez uzavření tohoto projednání nelze pokračovat na zpracování
projektu.
II.
Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva
vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran.
Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel
dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 8. 9. 2016

V Hodoníně dne 9. 9. 2016

……………………………….…………….

……………………………….…………….

za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

za zhotovitele
SB projekt s.r.o.

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

Jan Štoksa
Jednatel společnosti
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