
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-004643 Číslo smlouvy poskytovatele: 1-0538-00 
Název související veřejné zakázky: „1/9 Úprava křižovatky se sil. III/0086, k.ú. Předboj -

DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem .
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 1

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
60193280
CZ60193280
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368 
akciová společnost



e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

Preambule

Během výkonu inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu 
se vyskytly problémy se získáním souhlasů od vlastníků dotčených pozemků se stavbou.

• Vlastníci pozemků nereagovali na několikeré výzvy.
• Objevily se požadavky vlastníků na nové hospodářské sjezdy ze silnice 1/9.
• Na ústním jednání svolaném Stavebním úřadem Obecního úřadu Líbezníce na den 

9.8.2018, nebylo jasné, zda s ohledem na námitky a požadovaná vysvětlení vlastníků 
pozemků bude územní řízení dokončeno.

Tím se dostal do časového prodlení celý postup při vydání územního rozhodnutí včetně 
termínu skutečného zahájení územního řízení od podání žádosti o územní rozhodnutí. 
Nepravomocné územní rozhodnutí bylo vydáno dne 31.8.2018.

Společnost POLYMARK podala odvolání proti rozhodnutí vydanému Obecním úřadem 
v Líbeznících dne 31.8.2018 pod spis. zn. 2300/18/SU, č.j. 5202/18/SVy. Podstatou námitky 
vypracované advokátní kanceláří DOHNAL & BERNARD se sídlem Příběnická 1908, 390 01 
Tábor, zastupující společnost POLYMARK s.r.o., Stříbrského 687/6, 149 00 Praha 4 -  Háje, 
je tvrzení, že má v důsledku umístění a realizace stavby dojít ke zrušení stávajícího sjezdu ze 
silnice 1/9 na pozemky parc.č. 191/2 a parc.č. 198/2 v k.ú. Bašť a tím bude odpůrce zkrácen 
na svých vlastnických právech k těmto pozemkům. Neboť tím bude znemožněn jediný přístup 
na jeho pozemky z veřejně přístupné pozemní komunikace.

V době vypracování tohoto dodatku nebylo ve věci odvolání rozhodnuto.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se upravují následující články Smlouvy:

V.
* Doba plnění
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5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění

Koncept DÚR -

Čistopis DÚR -

IČ pro územní řízení -

Koncept DSP -

Čistopis DSP 01.02.2019

IČ pro stavební řízení 15.03.2019

ZDS 31.05.2019
ty

AD Do ukončení realizace stavby

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení doby pro dokončení, jestliže došlo nebo 
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti 
poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté poskytovatelem a 
odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

5.3 Poskytovatel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně 
přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti poskytovatele nebude mít vliv žádné 
schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel 
nevyjádřil.

Tento Dodatek č.l se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom stejnopisu.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu smluvní strany připojily své 
podpisy:

V Praze dne:
31 . 10. 2018

V Praze dne:


