
Dodatek č. 4 ke  

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti 

pro veřejnou zakázku s názvem 

„Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly, rekonstrukce silnice“ 
 

 Číslo smlouvy objednatele: 2017167/D 

Číslo smlouvy zhotovitele: 17 274 202 

 

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

Korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

IČ: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7963780267/0100   

dále jen „objednatel“ 

a  

SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

zastoupená  Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 

 Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 

 Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 

IČ: 25793349 

DIČ: CZ25793349 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 51-2489990247/0100 

zapsaná/ý v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) 

 

 

I.  PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti 

na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly, rekonstrukce silnice“, 

dne 28. 6. 2018 Dodatek č. 1 a dne 15. 10. 2018 Dodatek č. 2 a dne 11. 1. 2019 Dodatek č. 3 (dále 

jen „Smlouva“). 

2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost 

spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů 

inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy, zhotovitel povinen předat nejpozději 
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do  445 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. 

3. Dne 5. 6. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 5. 6. 2019 o posun smluvního termínu. 

Důvodem pro posun termínu je složité majetkoprávní vypořádání mezi společnosti GasNet, s.r.o. a 

vlastníky dotčených pozemků: Město Česká Lípa, Povodí Ohře s.p. a Liberecký kraj. 

Dále nejsou uzavřeny smlouvy smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene mezi společnosti 

GasNet, s.r.o. a subjekty: 

• Povodí  Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  

• Město Česká Lípa, náměstí T.G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 

• Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

Po podpisu výše uvedených smluv všemi zúčastněnými stranami bude následně vydané stanovisko ke 

stavbě od společnosti GasNet s.r.o., které je nutné doložit na Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy 

k řízení o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

 

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, 

jak je uvedeno níže. 

 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

 

1. Článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění následovně: 

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech: 

 obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo ohlášení 

stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: ve lhůtách správních orgánů. 

 

 

III.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1.   Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv 

zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2.    Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.



3.   Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje 

jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 

 

 

V Praze dne   

Za objednatele: Za zhotovitele: 

               ……………………………… 

Ing. Jan Růžička, ředitel 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, 

příspěvkovou organizaci 

……………………………… 

Ing. Tomáš Slavíček 

předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

……………………………… 

Ing. Ivan Pomykáček 

místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

 


