
DODATEK C. 5/2019
k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002169

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle
zastoupený: w ředitelem Závodu Brno,

Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390 
DIČ:CZ65993390
bankovní spojení:

(dále jen „objednatel'') na straně jedné

a

Zhotovitel: SDRUŽENÍ SUDOP GROUP
se sídlem: Kounicova 271/13, 60200 Brno

s vedoucím účastníkem Sdružení:
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00
zastoupeným: předsedou představenstva

IČ: 46347488 
DIČ: CZ46347488
bankovní spojení:
zapsán: OR ú Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

s účastníkem sdružení:

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3 -Žižkov 
zastoupeným: předseda představenstva

místopředseda
představenstva

místopředseda představenstva
IČ: 25793349 
DIČ: CZ25793349
bankovní spojení:
zapsán: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088



s účastníkem sdružení:
VPU DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20,16000 Praha 6
zastoupeným: předseda představenstva

místopředseda představenstva 
, členka představenstva

IČ: 60193280 
DIČ: CZ60193280
bankovní spojení:
zapsán: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

s účastníkem sdružení:
DOPRAVOPRQJEKT a.s.
se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika 
zastoupeným: předseda představenstva

místopředseda představenstva 
i, člen představenstva

IČ: 31322000 
DIČ: SK2020524770
bankovní spojení:
zapsán: OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B 

(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

Smluvní strany se z důvodu, že v důsledku působení třetích stran (mimo jiné změny 
stavebního úřadu a dalších nových dodatečných požadavků toho úřadu) není dosud 
vydána změna územního rozhodnutí pro stavbu Dl, stavba 0136 Říkovice -  Přerov, a 
není tudíž možné dodat v právní moci ani rozhodnutí o změně územního rozhodnutí pro 
uvedenou stavbu, dohodly na níže uvedené změně Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) 
č. objednatele 03PT-002169, č. zhotovitele 15-023-A1 -DUR ze dne 29. 6. 2015 ve znění 
Dodatku č. 1/2015 ze dne 10. 7. 2015, Dodatku č. 2/2016 ze dne 15.6.2016, Dodatku 
č.3/2017 ze dne 28.8.2017 a Dodatku č. 4/2019 ze dne 22.1.2019.

Článek lil Doba a místo plnění 

- původní znění:

Článek lil.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: po podepsání smlouvy 
zhotovení DŮR: do 30. 10. 2015
podání žádosti o ÚR: do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemného pokynu

objednatele k podání žádosti o ÚR zaslaného ha adresu 
společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. uvedenou v záhlaví 
tohoto dodatku

zajištění nabytí právní moci ÚR: do 31.12.2019



nové znění:

Článek III.
Doba a místo plnění

2. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: po podepsání smlouvy 
zhotovení DÚR: do 30. 10. 2015
podání žádosti o ÚR: do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemného pokynu

objednatele k podání žádosti o ÚR zaslaného na adresu 
společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. uvedenou v záhlaví 
tohoto dodatku

zajištění nabytí právní moci ÚR: do 30.11.2021.

Ostatní smluvní ujednání uvedená v Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)č. objednatele 03PT- 
002169, č. zhotovitele 15-023-A1-DUR ze dne 29. 6. 2015 ve znění Dodatku č. 1/2015 ze dne 
10. 7. 2015, Dodatku č. 2/2016 ze dne 15.6.2016, Dodatku č.3/2017 ze dne 28.8.2017 a 
Dodatku č. 4/2019 ze dne 22.1.2019 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 5/2019 se stává nedílnou součástí Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) 
č. objednatele 03PT-002169, č. zhotovitele 15-023-A1-DUR ze dne 29.6 .2015 ve znění 
Dodatku č. 1/2015 ze dne 10. 7. 2015, Dodatku č. 2/2016 ze dne 15.6.2016, Dodatku č.3/2017 
ze dne 28.8.2017 a Dodatku č. 4/2019 ze dne 22.1.2019.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 5/2019 k Prováděcí smlouvě 
(smlouvě o dílo) č. 03PT-002169 smluvní strany připojují své podpisy:

Za objednatele: 
V Brně dne 2 1 -11- 2019

ředitel Závodu Brno 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele 
V Brně d,n© 1 5 -11- 2019

předseda představenstva Dopravoprojekt Brno a.s
„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP", zastoupené vedoucím účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s 
na základě Smlouvy o sdružení


