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Číslo smlouvy objednatele: 2014/03280/OIEP/DSM/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 5. 1. 2015 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„II/444 kř. R 35 Mohelnice - Úsov“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel
Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

606 09 460
CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: íng. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 52175, dne 16.05.2007

Se sídlem: Ženíškova 2313/1, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IC:
DIČ:

278 00 440
CZ27800440

Zastoupený: Ing. Libor Jacko, jednatel

Osoby oprávněné je
- technických:
telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

oba dále jen jako „smluvní strany"



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03280/OIEP/DSM ze dne 5. 1.2015

ČÁST A.

Dne 5. 1.2015 uzavře! objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 
č. 2014/03280/OIEP/DSM, na základě které se zhotovitel mimo jiné zavázal 
zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení 
a projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb na realizaci navržené stavby - silnice H/444 kř. R 35 Mohelnice - 
Úsov.

Dne 9. 8. 2016 byí smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1, kterým došio k úpravě 
termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o díio“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek d 2tl) jsou změny 
termínů plnění, zejména termínu pro předání díla.

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je vznesený požadavek Povodí Moravy, 
s. p., který má ve svém hospodaření pozemek pare. d 3005/3 v k. ú. Mohelnice, aby 
současně s jeho souhlasem k umístění stavby na shora uvedený pozemek, který je 
zahrnut do stavebního povolení (nachází se na něm mostní objekt), byla uzavřena s 
Olomouckým krajem i smlouva nájemní, jejímž předmětem bude přenechání části 
uvedeného pozemku Olomouckému kraji k užívání po dobu realizace stavby, a dále 
smlouva o budoucím zřízení věcného břemene.

Tato právní procedura výrazně a nečekaně prodloužila termín pro dodání dokladů 
stavebnímu úřadu.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti by pak zhotovitel nemohl dostát svým 
povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy o dílo, proto se smluvní strany v souladu se 
Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

ČI. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.
TERMÍNY PLNĚNI

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle či. III. této smlouvy jsou 
následující:
a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu vč. CD do 30.4. 2015
b) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu do 31. 10. 2015
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c) termín předání ÚR

d) termín předání SP vč. NPM

e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací

do 29. 2. 2016

do 30. 11.2016

do 15. 12. 2016

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění
a zůstávají v platností.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 3. 11. 2016
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: V Ostravě dne: 4é- 41- £#/£
1 6 -11- 2016

Objednatel: Zhotovitel:

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Ženíškova 2313/1, PSČ 702 00

Ostrava ~ Moravská Ostrava
IČ: 278 00 440 ®

Olomoucký kraj
IWgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana

JACKO, s.r.o.
ing. Lioor jacKo

jednatel

Strana 3 (celkem 3)




