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Číslo smlouvy objednatele: S-7918/OŽP/2018 Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-3959-7902/18

Dodatek č. l

ke smlouvě o dílo

(dále jen ,,Smlouva") uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

DÁLNICE D3 "STŘEDOČESKÁ ČÁST" PRAHA - NOVÁ HOSPODA,
ROZŠÍŘENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY V KORIDORU DÁLNICE D3,
DŮR

Smluvní strany

1.1 Objednatel

sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupený:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen ,,Objednatel")

a

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
708 91 095
CZ70891095
Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmanky pro oblast
životního prostředí a zemědělství

1.2 Zhotovitel
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
Zastoupený:

vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
47116901
CZ47116901

Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

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

(dále jen ,,Zhotovitel")

výše uvedeni zástupci obou smluvních stran prohlašujI, že podle stanov, společenské
smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
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Číslo smlouvy objednatele: S-7918/OŽP/2018 Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-3959-7902/18

uzavÍrajÍ tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen ,,Smlouva") uzavřené podle §
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v piatném a účinném znění
na akci DÁLNICE D3 "STŘEDOČESKÁ ČÁST°' PRAHA - NOVA HOSPODA, ROZŠÍŘENÍ
VODÁRENSKÉ SOUSTAVY V KORIDORU DÁLNICE D3, DŮR:

1. Smluvní strany doplňují za odstavec 1 Článku 1 nový odstavec la v nás|edujícím
znění:
la. Název předmětné stavby je ,,RozšířenÍ vodárenské soustavy v koridoru dálnice
D3"

2. Smluvní strany mění Článek 1 odstavec 2, bod C takto:

C. Inženýrská činnost za účelem vydáni rozhodnuti o umístěni stavbV (IČ k DŮR)

C.1. Uzavření smluv s vlastníky pozemků
Majetkoprávní projednáni stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků
|ežÍcÍch mimo koridor pozemků výstavby Dálnice D3 pro územní řIzenI tj. zajištěni
souhlasu vlastníků dotčených pozemků popř. uzavření smluv o budoucí smlouvě o
zřízeni služebnosti pro zřízeni stavby na cizím pozemku a smluv o budoucí smlouvě
kupní pro trvalé zábory pozemků, které budou vykupovány.
Smlouvy budou na základě plné moci sjednány již ve prospěch budoucího investora
stavby vodovodu.
Stavba vodovodu se nebude v této fázi projednávat s vlastníky dotčených pozemků
v koridoru Dálnice D3. Předpokládá se, že umIstění vodovodu v koridoru Dálnice D3
bude řešeno samostatnou smlouvou mezi budoucím investorem a ŘSD.

Cena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů nebo smluv
do stanoveného počtu potvrzených smluv s vlastníky dotčených pozemků. Cena těchto
prací nad stanovený počet smluv s vlastníky dotčených pozemků, pokud je objednatel
bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových
cen a podle skutečného počtu smluv potvrzených vlastníky pozemků takto:

5 000,- Kč/smlouva

C.2 Inženýrská činnost pro územní řIzení

· Projednáni projektové dokumentace k žádosti o vydáni rozhodnutí o umístění
stavby s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních SIti a správci
dotčených vodních toků a kompletace veškerých podkladů pro podáni
kvalifikované žádosti o vydání rozhodnutí o umÍstěni stavby.

· Zapracování připomínek objednatele.
· Organizace výrobních výborů v sIdle objednatele v průběhu zpracování

projektové dokumentace, dle potřeby, min. však lx za dva měsíce VC. zajištění
účasti případných subdodavatelů jednotlivých částí projektové dokumentace.

· Veškerá majetkoprávní projednání stavby a projednáni projektové dokumentace
k žádosti o vydání rozhodnuti o urrňstění stavby s dotčenými orgány a stranami
budou protokolárně předána objednateli.
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Číslo smlouvy objednatele: S-7918/OŽP/2018 Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-3959-7902/18

3. Ostatní ustanoveni smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží

objednatel a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. K podpisu tohoto dodatku smlouvy za Objednatele byl pověřen Ing. Miloš Petera,

náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství usnesením Rady
Středočeského kraje č. 005-18/2019/RK ze dne 27.5.2019.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 026-
28/2018/RK ze dne 24. 9. 2018 a č. 005-18/2019/RK ze dne 27.5.2019 a v případě tohoto
právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 z. č.
129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.

V Praze dne

Za objednatele

Ing. Miloš F etera
náměstek hejtmanky pro oblast
životního prostředí a,ľemědě|stvÍ
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V Praze dne
1 1, 06. 2019

Za|,zh&oX,ite|e

Ing. an ihlář
ředíte div e 02
Vodoh p dářský rozvoj a
výstavba . ,

\ F E VODOHOSPODÁŘSKČ
gi = .. . , rozvoj a výstavba a.s
',>=@Ä':.j Nabrezni 4

'SC) 56 Praha E

-15-
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