
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:

KUJIP01BWH7A

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
„11/353 Nové Veselí - obchvat, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 
jen „občanský zákoník'1) spřiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smluvy pověřen 
Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová | r pfTf,
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 555/6800 /’
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel")

1.1. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti 
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v 
Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „Zhotovitel")

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení termínu zajištění pravomocného povolení (vodoprávní 
řízení) SO 302 Meliorace.
SO 302 Meliorace byl územně povolen v rámci rozhodnutí - změnu územního rozhodnutí o 
umístění stavby. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.8.2018. Poté Měl) Žďár nad 
Sázavou zahájil práci na vodoprávním řízení SO 302.

Původní termín dle dodatku č. 2 Smlouvy o provedení veřejné zakázky „II/353 Nové Veselí - 
obchvat, PD“ (dále jen SoD) je 24.11.2018. Dle informace stavebního úřadu , který stavební 
objekt SO 302 povoluje, by mělo rozhodnutí o povolení stavby nabýt právní moc nejdříve 
29.11.2018 (nepředpokládá se odvolání). Oproti Smlouvě a dodatku č. 2. by došlo ke zdržení 
minimálně o pět kalendářních dní. Jelikož zdržení nastalo v průběhu vlastního řízení a nebylo



zaviněno zhotovitelem, upravuje se termín na zajištění pravomocného povolení (vodoprávní 
řízení) pro SO 302 Meliorace z původního termínu 24.11.2018 na 07.12.2018, tedy o třináct 
kalendářních dní.

Článek 3 - Změna smlouvy

1. Článek 3 - termín plnění, odst. 3.1 

Původní znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 
Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2017

Vypracování DSP dle bodu a)
(doplněn SO 402 Osvětlení okružní křižovatky

Doplnění DSP
(SO 302 Meliorace, SO 101.2 Zemní val)

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle bodu b) 
(sloučené řízení)

do 6 měsíců od podpisu 
Smlouvy

do 20. 6. 2018

do 27. 8 2018

Zajištění pravomocného povolení do 24. 11. 2018
(vodoprávní řízení)

Vypracování PDPS dle bodu c) do 7. 9. 2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 
Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2017

Vypracování DSP dle bodu a)
(doplněn SO 402 Osvětlení okružní křižovatky

Doplnění DSP
(SO 302 Meliorace, SO 101.2 Zemní val)

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle bodu b) 
(sloučené řízení)

Zajištění pravomocného povolení 
(vodoprávní řízení)

do 6 měsíců od podpisu 
Smlouvy

do 20. 6. 2018

do 27. 8 2018

do 07. 12. 2018

Vypracování PDPS dle bodu c) do 7. 9. 2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení
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Článek 4 - závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 106973 tímto 
dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo 
objednatele 106973 ze dne 27. 10. 2017 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl,, 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dále a dodatku č.1 
objednatele č. 118350i ze dne 20.06.2018 a dodatku č. 2 objednatele č. 120961 ze dne 
25.09.2018

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných 
webových stránkách Kraje Vysočina.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, sjeho obsahem 
souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 22, 11, 1Q1 V Hradci Králové dne |1, 11 tt!

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Miloš Burianec 
jednatel společnosti

#.
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