
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO) -  DODATEK Č. 3
mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: .Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:

zakázky:

bankovní spojeni:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

„SUDOP GROUP RS -  PROJEKTY**
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80

Se Správcem nebo Společníkem 1: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/ la, PSČ 130 80 
zastoupeným:

bankovní spojeni:
IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B. 
vložka 6088

Se Společníkem 2: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Brno, Kounicova 271 13, PSČ 602 00

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně. oddíl B. 
vložka 785

Se Společníkem 3: DOPRAVOPROJEKT a.s.
se sídlem: Bratislava. Kominárska 2.4. PSČ 832 03. SR

I



IČ: 31322000 DIČ: SK.2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Okresního soudu v Bratislavě 1. oddíl Sa. 
vložka č. 378/B

Se Společníkem 4: VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 
2368

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 2 níže uvedeného dne. měsíce a roku tuto

k prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: „1/20 l.osina, obchvat" -  zpracováni projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí, včetně IČ k zajištění územního rozhodnutí 
č. smlouvy objednatele: 06EU-002420, č. smlouvy zhotovitele: 15-409.230

PREAMBULE
Na základě změny legislativy v oblasti biologického hodnoceni, vyplynuly v průběhu inženýrské činnosti požadavky 
na aktualizaci a přepracování vybraných příloh projektové dokumentace k ÚR. Vzhledem k této skutečnosti se 
smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění nabytí právní moci ÚR.

Článek I.

Doba a místo plnění
Článek lil. -  Doba a místo plněni, původní odstavce se mši a nahrazuje novým, které zni: 

původní znění dle dodatku č. 2:
1. Smluvní strany sjednávají dobu plněni následujícím způsobem:

• zahájeni prací: po podpisu prováděcí smlouvy
• odevzdáni konceptu technického řešeni v podrobnosti a rozsahu pro oznámeni záměru dle § 6 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzováni vlivu stavby na životni prostředí v rozsahu přílohy č. 4 po zapracováni 
připomínek vzešlých z projednáni technického řešeni: 09/2017

• koncept DUR: do 4 měsíců od stanoviska El A (předpoklad 08/2018)
• čistopis DÚR: do 2 měsíců od odsouhlaseni konceptu DUR ŘSD ČR (předpoklad 11/2018)
• pravomocné ÚR: do 7 měsíců od odevzdání čistopisu DUR (předpoklad 06/2019)

2. Smluvní strany sjednávají místo plněni takto: ŘSD Správa Plzeň. Hřímalého 37, 301 00 Plzeň 

nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plněni následujícím způsobem:

• zahájeni prací: po podpisu prováděcí smlouvy
• odevzdání konceptu technického řešení v podrobnosti a rozsahu pro oznámeni záměru dle § 6 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 po zapracováni 
připomínek vzešlých z projednáni technického řešeni: 09/2017

• koncept DUR: do 4 měsíců od stanoviska El A (předpoklad 08 2018)
• čistopis DÚR: do 2 měsíců od odsouhlaseni konceptu DUR ŘSD ČR (předpoklad 11/2018)



• pravomocné ÚR: do 4 měsíců od obdržení posledního vyjádřeni k DUR od DOSS a SIS (předpoklad 
07/2020)

2. Smluvní strany sjednávají místo plněni takto: ŘSD Správa Plzeň, Hřímalého 37. 301 00 Plzeň

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ě. 3 k prováděcí smlouvě nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek č. 3 k prováděcí smlouvě je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Dodatek ě. 3 k prováděcí smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 
shodné po dvou.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 k prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Plzni dne 3 0 - 08 -  ?013

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: 27.8.2019

„SUDOP GROUP RS - PROJEKTY**, zastoupené Správcem nebo Společníkem 1 SUDOP PRAHA a.s., 
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
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