č. j. ÚHÚL:UHUL/6706/2018/ISaT
č. j. AOPK ČR: 09858/SVSL/19

Dodatek č. 1
ke Smlouvě mezi AOPK ČR a ÚHÚL Brandýs nad Labem
(č. j. ÚHÚL: UHUL/6706/2018/ISaT, č. j. AOPK ČR: 13895/SVSL/18)
Smluvní strany
společnost:
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
bankovní spojení:
účet č.:
dále jen „AOPK ČR“

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
62933591
ČNB Praha 1
18228-011/0710
a

společnost:
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
bankovní spojení:
účet č.:
dále jen „ÚHÚL“

ČR - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc., ředitelem
00020681
ČNB Praha 1
19-2527201/0710

I.
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2018 Smlouvu mezi AOPK ČR a ÚHÚL Brandýs
nad Labem č. j. ÚHÚL: UHUL/6706/2018/ISaT, č. j. AOPK ČR: 13895/SVSL/18, dále jen „Smlouva“.

II.
1. Smluvní strany se dohodly, podle článku VII.6. Smlouvy, na následujících změnách z důvodu požadavku AOPK ČR rozšířit rozsah Smlouvy.
Článek I.5. Smlouvy se doplňuje o bod g) v tomto znění:
g) tzv. kůrovcová mapa – předání vždy bezodkladně do 7 dnů po vzniku vrstvy či po její aktualizaci,
poskytování po celou dobu, kdy bude ÚHÚL data vytvářet;
atributy vrstvy:
suchy_9_2018 = suchý porost září 2018 (nezpracovaný - detekovaný v září 2018),
suchy_4_2019 = suchý porost duben 2019 (nově detekovaný)
suchy_x_20xx = suchý porost x 20xx (nově detekovaný) – budoucí aktualizace
…………
tezba = těžba (holiny) za uvedené rozdílové období
plocha = výměra daného polygonu
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III.
1. Ostatní obsah Smlouvy zůstává tímto Dodatkem č. 1 nedotčen a je nadále platný a závazný pro obě
smluvní strany Smlouvy.

IV.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných smluvními stranami, z nichž každé ze
smluvních stran náleží po jednom.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran.

Za AOPK ČR

Za ÚHÚL Brandýs nad Labem

V Praze dne 18.7.2019

V Brandýse nad Labem dne 23.7.2019

……..…………………………………………..

……..…………………………………………..

RNDr. František Pelc

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.

ředitel AOPK ČR

ředitel ÚHÚL
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