
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana – dodatek č. 1                                                                č. akce:229160027 

1 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952180025 

Evidenční číslo zhotovitele:  2018 – MT - 24 

Číslo stavby objednatele:  229160027 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  

 500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

XXX 

    XXX 

XXX 

    XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

(dále jen jako objednatel) 

 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    MADOS MT s.r.o. 

Adresa sídla:   Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí, PSČ 517 41 

Statutární orgán:  Ing. Ivo Muthsam, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Ivo Muthsam, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

     

IČ:    25297899       

DIČ:    CZ25297899       

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982 

Bankovní spojení:  XXX 

 

(dále jen zhotovitel) 
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Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výbě-

rového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180025, č. zhotovitele 2018 – MT - 24 na akci „Divoká 

Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ v jednotlivých článcích takto: 

 

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.  

 

Stávající text:  

Termín dokončení díla je: nejpozději do 30.11.2019 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Termín dokončení díla je: nejpozději do 30.06.2020 

 

Zdůvodnění změny termínu  

Důvodem změny termínu dokončení je skutečnost, že dne 20.11.2018 bylo Krajským úřadem 

Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydáno Rozhodnutí o nařízení 

předběžného opatření, kterým byla státnímu podniku Povodí Labe uložena povinnost zdržet 

se kácení všech dřevin rostoucích mimo les povolených ke kácení rozhodnutím Městského 

úřadu Žamberk, odborem životního prostředí dne 24.05.2012, v právní moci dne 25.06.2012, 

k datu 20.11.2018 nepokácených. Tímto rozhodnutím byla stavba v podstatě zastavena, neboť 

bez provedení kácení dřevin nebylo možno pokračovat v pracích na jiných stavebních objek-

tech, s výjimkou těch, které byly již rozpracovány.  

Tento stav pominul až 23. 01. 2019, kdy nabylo právní moci Rozhodnutí Krajského úřadu 

Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 18. 12. 2018, kterým za 

A) bylo potvrzeno Rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí o povo-

lení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 24.05.2012, v právní moci dne 25.06.2012 a za 

B) bylo zrušeno předběžné opatření vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem 

životního prostředí a zemědělství ve věci povinnosti zdržet se kácení dřevin.  

V souladu s povinností informovat veřejnost o započetí kácení 14 dní předem a nutností opě-

tovného projednání DIO po dobu kácení a dalších navazujících prací, bylo kácení zahájeno 

13. 02. 2019. Celková doba přerušení stavby se tímto protáhla na dobu přibližně tří měsíců.  

Termín dokončení díla byl stanoven tak, aby dokončující práce (obkladní zdivo, osazení para-

petů, obnova komunikací, výsadba apod.) byly prováděny v klimaticky vhodném období a 

díky tomu mohlo být dílo dokončeno v odpovídající kvalitě. 

Zhotovitel garantuje funkčnost protipovodňových opatření k termínu dle smlouvy o dílo, tj. 

k 30.11.2019, činnosti, které budou probíhat v následujícím roce budou dokončovacího cha-

rakteru.  

Zhotovitel se zavazuje, že stavební objekt SO 01.3. (vyjma podobjektu T2 Tabulový uzávěr) 

bude kompletně dokončen v termínu do 30.11.2019. 

Výše uvedené skutečnosti jsou způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi a nemohly být dříve 

zjištěny. 

 

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a 

každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 
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Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952180025, č. zhotovitele 2018 – 

MT - 24 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru 

smluv. 

 

V Hradci Králové dne …………………  V ……………… dne ……………… 

 

 

 

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

                  za objednatele          za zhotovitele 

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 


