
Zpracování projektových dokumentací 2016 II.
III/4133 a III/3967 Loděnice – průtah – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 682/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 439/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 729/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1171/2017
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1243/2018
Ev. č. VZ:

              Číslo smlouvy zhotovitele    21-6217-0100

DODATEK  Č . 4 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ   
III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa) IČO: 26475081 
divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 7326
Statutární orgán: 

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 31. 10. 2016 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 28. 4. 2017, dodatku č. 2 ze dne 28. 7. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2017 (dále jen
„smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. II. odst. 8. a odst. 9. smlouvy, které se mění a nově
zní:

8. Před  předáním  konečné  DÚR/DSP  (dále  jen  „dokumentace“)  bude  na  pracovišti  objednatele  oblasti  Jih,
Lidická  3446/132A,  690 03  Břeclav,  provedena  kontrola  úplnosti  dokumentace.  O  kontrole  bude  sepsán
protokol podle vzoru objednatele. 

9. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti
sedm vyhotovení konečné dokumentace (paré č. 2-8) v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu
investičního  úseku  oblasti  Jih;  o  této  skutečnosti  bude  sepsán  záznam  v protokolu  o  kontrole  úplnosti
dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.
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Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1., odst. 10. a odst. 11. smlouvy,
které se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou
v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31.  12. 2019.
Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této
smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS
ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.

10. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele oblasti Jih, Lidická  3446/132A, 690 03 
Břeclav, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. 

11. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět
vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti
Jih;  o  této  skutečnosti  bude  sepsán  záznam  v protokolu  o  kontrole  úplnosti  dokumentace.  Neúplná
dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie, 
SP pro DÚR/DSP

do 1. 2. 2018 

Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ
do 30 dnů od předání výstupu z kontroly
konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS
do 45 dnů po vydání stavebního povolení
nebo  doručení  výzvy  objednatele
dle čl. V. odst. 1. této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS
do 30 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucí investičního úseku oblasti
Jih) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 dnů
od uzavření této smlouvy a do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl.  V.  odst. 1. této
smlouvy a  bude  se  konat  v sídle  ředitelství  objednatele.  Výrobní  výbory  budou svolávány minimálně  3x
v průběhu zpracování,  nedohodnou-li  se  strany  jinak.  Samostatný  výrobní  výbor  bude  svolán  k posouzení
návrhu soupisu prací a zapracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před
odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Jih s přihlédnutím
k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich
vyhotovení;  kopie  všech  zápisů  budou zároveň objednateli  předány spolu  s výsledky inženýrské  činnosti.
Zhotovitel  je  povinen  zvát  investičního  náměstka,  nebo  jím  pověřenou  osobu,  na  výrobní  výbor,
a to minimálně 5 pracovních dnů předem. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. X. odst. 1., odst. 3., odst. 4. a odst. 5. smlouvy,
které se mění a nově zní:

1. Oprávněnými  osobami  objednatele  jsou:  statutární  zástupce,  investiční  náměstek,  vedoucí  investičního
oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti Jih.
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3. Investiční náměstek  nebo jím pověřená osoba:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě.

4. Vedoucí investičního oddělení

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DÚR/DSP, průzkumy a studie, PDPS, SP, IČ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Jih, 

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie, koncept PDPS a SP a sedm
paré konečné DÚR/DSP, a 5 paré konečné PDPS ;

iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;

vi. je oprávněn činit písemnou výzvu dle č. V. odst. 1. této smlouvy.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

V Praze, dne 18. 2. 2019                    V Brně, dne 27. 2. 2019 

         ……………………………….        ………………………………. 

         Ing. Zdeněk Komůrka

                   ředitel
               Sweco Hydroprojekt a.s.                         Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

          příspěvková organizace kraje

         ………………………………. 

     

        
    Sweco Hydroprojekt a.s.
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