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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.1.2020 na stavbu pod názvem: 

„Zpevnění povrchů v ulici Tyršova a Palackého“ v obci Loděnice  
 

Objednatel: 

Obec Loděnice (IČ: 00233510) 

na adrese: Obecní úřad Loděnice Husovo nám. č. p. 4, 267 12 Loděnice 

zastoupená: Václav Bauer, starosta 

bankovní spojení: KB a.s. v Berouně, č. ú. 1724-131/0100 

Kontakt: tel/fax: 315 696 025, tel.:311 671 691 

e-mail: ou-starosta@lodenice.cz, ou-podatelna@lodenice.cz 

ID datové schránky:84cb6j5 

 

a 

 

Zhotovitel: 

HES STAVEBNÍ s.r.o. 

se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 

jednající: Michal Jakubec, jednatel 

IČ: 28143213 DIČ: CZ28143213 

bankovní spojení Moneta Money bank a.s. č.ú. 204633379/0600 

spisová značka: C 239567/ Městský soud v Praze 

 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 

k (základní) Smlouvě o dílo: 

_______________________________________________________ 

 

 

PREAMBULE 

Tento Dodatek č. 1 mění sjednaný termín plnění předmětné smlouvy o dílo vyvolaný souběžnou 

investicí ČEZ Distribuce, a.s., která je dle energetického zákona investorem distribuční 

soustavy pod názvem „Zřízení distribuční soustavy“. Jedná se o kabelové vedení NN 

probíhající i na pozemcích komunikace Palackého. Kabelové vedení si vyžádalo položení 

chrániček v uvedených komunikace, což v důsledku vede k prodloužení termínu plnění výše 

uvedené smlouvy. 

 

ČL. IV. se v celém rozsahu nahrazuje tímto zněním: 

 

Dokončení prací:   30. září 2020 

Smluvní strany činí nesporným, že termín dokončení prací sjednaný v tomto Dodatku č. 1 

respektuje investici ČEZ Distribuce, a.s., která podniká na základě licence udělenou jí PDS 

Energetickým regulačním úřadem. Uložení chrániček kabelového vedení NN před dokončením 

úprav uvedených komunikací umožní zachování záruky za jejich řádné provedení dle základní 
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Smlouvy o dílo. Položení chrániček provedené po dokončení úprav komunikací by zhotovitele 

této stavby, tj. HES stavební s.r.o. záruční povinnosti zprostilo. 

 

 

Ostatní ujednání (základní) Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana 

obdrží 1 vyhotovení.  

 

 

Loděnice, dne XXXXX 

 

 

………………………………………………………… 

za objednatele: Václav Bauer, starosta      

 

 

…………………………………………………………… 

za zhotovitele: Michal Jakubec, jednatel 

 

 

 


