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Číslo smlouvy objednatele: PM19661/2018-504 Číslo smlouvy zhotovitele: 11-8127-0100
Číslo Dodatku č. 1 objednatele: PM-42791/2018
Číslo Dodatku č. 2 objednatele: …………………….

Dodatek č . 2
ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických - VD Nové Mlýny: 

Tel.:
Email:
Zástupce ve věcech technických - VD Vranov: 

Tel:
Email:

2. Zhotovitel:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,

vložce 7326
Zastupuje: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

IČ: 264 75 081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

Tel.:
Email:

II. Předmět dodatku
1. Mezi smluvními stranami byla dne 9. 4. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele

PM19661/2018-504, číslo smlouvy zhotovitele 11-8127-0100, ve znění Dodatku č. 1 ze dne
17. 1. 2019 (dále jen „smlouva o dílo”), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro
objednatele dílo (projekční práce) s názvem „Servisní stání služebních plavidel na vodním díle
Nové Mlýny a Vranov – projektová dokumentace“.

2. Dne 5. 3. 2019 byla zhotovitele podána žádost o stavební povolení pro dílčí stavbu A „VD Vranov –
servisní stání služebních plavidel“ na Odbor životního prostředí MěÚ Znojmo, oddělení vodoprávní.
Následně bylo ze strany uvedeného úřadu sděleno, že z důvodu přetíženosti úřadu nebude žádost
vyřízena ve stanovených lhůtách.
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3. S ohledem na výše uvedenou skutečnost, která nebyla v době uzavírání smlouvy o dílo známa,
a nejedná se o pochybení na straně zhotovitele, je nutné změnit dílčí a konečný termín pro
dokončení díla pro dílčí stavbu A.

4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Stavba A) „VD Vranov – servisní stání služebních plavidel“
Stavební povolení včetně nabytí právní moci: do 70 dnů od zahájení stavebního řízení
Termín předání dokumentace pro provádění stavby = termín dokončení díla: do 30 dnů od

získání SP včetně nabytí právní moci

III. Závěrečná ustanovení
1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
"zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění
ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu
uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o dodatek č. 2 ze dne 15. 3. 2019

V Brně dne: V Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Sweco Hydroprojekt a.s.

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
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DOPORUCENE

Povodi Moravy s.p.
Df’evafské 932/11
602 00 Brno

vAs DOPIS ZNACKY I ZE DNE: NASE ZNACKA I CISLo: Mlsro ODESLANi / DATUM:

/ 131 /KL/0590 Praha / 15. 4. 2019

VEC: Sténi servisnich plavidel na vodnim dile Nové Mlyny a Vranov —
iédost o dodatek SoD 6.2

V ra'mci plnénf SoD PM19661/2018-504 (ev. é. Zhotovitele 11-8127-0100) ze dne 9. 4.
2018, ve znéni dodatku 6.1 ze dne 17. 1. 2019 bodu ,,Stavba A) Stavebm’ povoleni véetné nabyti
prévni moci“, se zhotovitel dostévé do nezavinéného prodlenl' z dfivodfi éasovych prodleni orgénfl
stétni sprévy.

Zhotovitel v souladu SoD pfipravil dokumentaci DSP pro stavbu A) — VD Vranov, jiz
predal vobjednateli vrédném terminu do 22. 12. 2018. Nésledovala inzenyrské éinnost —
projednéni dokumentace s orgény stétni sprévy véetné zajiéténl véech potf'ebnych stanovisek.
lpfes neprodlené zahéjeni inienyrské éinnosti, bylo posledni chybéjici vyjédfeni dotéenych
orgénfi doruéeno na adresu Zhotovitele 25. 2. 2019 (vyjédf‘enf Povodi Moravy s.p., é.j. PM-
1934/2019/5203/Mi ze dne 20. 2. 2019, iédost Zhotovitele ze dne 10.1. 2019).

Uplné Zédost o stavebnl' povoleni veetné aktualizované projektové dokumentace se
zapracovénim véech doruéenych pfipominek DOSS byla vodoprévnimu uradu — Odbor iivotniho
prostredi Méstského uradu Znojmo, odesléna dne 5. 3. 2019. Do dneéniho dne nebylo
vodoprévnim uradem Zadateli doruéeno vyrozuméni o zahéjenl' stavebnfho fizeni.

Z uvedenych termini: a sprévnfch Ihtlt je zfejmé, 2e ziskéni pravomocného stavebniho
povoleni v terminu do 22. 4. 2019 je nereélné.

Jelikoi uvedené éasové zpoidéni nejsou zpfisobena na strané Zhotovitele, iédé
zhotovitel na zékladé SoD PM19661/2018-504 (ev. 6. Zhotovitele 11-8127—0100) ze dne 9. 4.
2018 élének VI. odst. 2 ve znéni dodatku 6.1 o uzavfeni pisemného dodatku 6.2. Na zékladé
vyée uvedenych dflvodfl, kdy neni moiné ze strany Zhotovitele jasné specifikovat ani zaruéit
terminy vztahujl'ci se k ziskéni platného stavebnlho povoleni, jei zévisi na vytl'ienosti orgénfl
stétm’ sprévy, iédé zhotovitel o dodatek 6.2 SOD PM19661/2018-504 (ev. 6. Zhotovitele 11-8127-
0100) ze dne 9. 4. 2018 vztahujici se k élénku |||. odstavec 1. takto:

pfivodni znéni dle SOD
PM19661/2018-504 ve smyslu dodatku

6.1 pro stavbu A) VD Vranov
navrhované zména

dodatku 5.2

Stavba A) Stavebni povoleni do 70 mi: 0d zahéjeni
véetné nabyti prévni moci do 22' 4' 2019 stavebniho Fizeni

Stavba A) Termin pfedéni
dokumentace pro provédéni do 24. 5. 2019

stavby = termin dokonéeni dila
do 30 dm'J od ziskéni SP
véetné nabyti prévni moci
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Ostatni terminy, sjednané dodatkem 6.1 uvedené SOD, pro stavbu B) Nové Mlyny se
neméni.

Vpfipadé souhlasu s navrienou zménou, Vés prosime o pfipominky kpfiloienému
na’vrhu znénl‘ dodatku 6.2.

Pfedem dékujeme za ochotu, s pozdravem
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Sweco Hydroprojekt a.s.


