
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
 
 

číslo zhotovitele: 02-O-3188-5386/16 číslo objednatele: SD/00375/2016 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku  

 

Odbahnění Malého Jordánu –  
projektová dokumentace a související činnosti 

 
Objednatel:     Město Tábor 

 Sídlo:      Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 

 Statutární orgán:   Ing. Jiří Fišer, starosta města 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy 

a realizace investic 

 Bankovní spojení:   Česká spořitelna Tábor 

 č.ú.:     9021-0701427349/0800 

 IČ:     00253014 

 DIČ:     CZ0025301 

 (dále jen objednatel) 

Zhotovitel:     Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

 Sídlo:      Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56 

 Jednající:      Ing. Jan Cihlář, ředitel D 02 

 Zástupce pro věci technické:  Ing. Pavel Menhard 

 Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Praha 5 

 č.ú.:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 IČ:     47 11 69 01 

 DIČ:     CZ47116901 

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 

(dále jen zhotovitel) 



1 Předmět Dodatku 
1.1 Tímto Dodatkem se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je 

závazek Zhotovitele provést na vlastní náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 
spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby vč. ohlášení 
stavby, plánu BOZP a projektové dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech 
dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu inženýrské činnosti a výkonu 
funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy, provedení odběrů a rozborů sedimentů 
pro PD, zajištění dozoru nad rozbory při realizaci stavby, provedení kamerového 
průzkumu potrubí a dendrologického průzkumu dřevin ke kácení a zpracování 
povodňového a havarijního plánu při realizaci akce Odbahnění Malého Jordánu (dále 
jen „Smlouva“)., jak je uvedeno níže: 

 

2 Změna Doby plnění 
2.1 S účinností tohoto Dodatku se článek III Smlouvy („Doba plnění“) ruší a nahrazuje 

novým článkem III níže uvedeného znění. Důvodem změny doby plnění jsou 
skutečnosti, které zhotovitel nemohl ovlivnit. Zhotovitel nechal udělat rozbory 
sedimentu v Malém Jordánu, dle nichž je možno sediment uložit na ZPF. Na základě 
těchto výsledků oslovil vlastníky ZPF v nejkratší možné dopravní vzdálenosti. Rozbory 
na nabízených pozemcích však nevyhověly a je nutno hledat další vlastníky ZPF i ve 
větší vzdálenosti. Tím nemohou být splněny původně dohodnuté termíny.  

  
Článek III. Doba plnění 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je 
Objednateli v následujících termínech: 
 
Lhůta pro dokončení jednotlivých částí předmětu plnění: 

o Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé stupně projektové dokumentace včetně plánu 
BOZP v níže stanovených lhůtách: 

 
-  rozbory sedimentu: do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po dni podpisu 

smlouvy, 

-  vyhledání vhodného místa k uložení sedimentu v co nejkratší dopravní vzdálenosti, 
projednání místa uložení s vlastníky či nájemci pozemků a zajištění jejich souhlasů 
s uložením sedimentu: do 30. 9. 2016, 

- případné rozbory zemědělské půdy vč. jejich vyhodnocení: do 30. 9. 2016, 

- dokumentace pro ohlášení stavby (vč. odběrů a rozborů vzorků sedimentu pro DOS, 
případných odběrů a rozborů vzorků vybrané zemědělské půdy, kamerového 
průzkumu potrubí, dendrologického průzkumu dřevin určených ke kácení, potřebných 
dalších doměření, průzkumů, zkoušek a měření): do 30. 9. 2016, 

- dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění 
stavby (DZSaDPS): ukončení plnění do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po 
dni obdržení souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem od příslušného správního 
orgánu. 

(dále jen „Doba plnění“) 

 

3.2 Podmínky pro změnu sjednaných termínů a lhůt: 

o Prodloužení termínů či lhůt je možné jen v důsledku okolností, které nemají původ 
v činnosti zhotovitele. 

 



 

3 Závěrečná ustanovení 
3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou předmětem čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají 

tímto Dodatkem nedotčena. 
3.2 Tento Dodatek Smlouvy o dílo je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě 

(2) náleží každé Straně. 
3.3 Strany po přečtení tohoto Dodatku Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho 

obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze Stran. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
V Táboře dne ...................     V Praze dne ....................... 
 
 
Objednatel       Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................     ............................................... 
Ing. Jiří Fišer       Ing. Jan Cihlář 
starosta města Tábor      ředitel divize D02, VRV a.s.  


