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Dodatek č. 2. Smlouvy o dílo 
 

č. objednatele: 918-94/70/2015 

č. zhotovitele: 16-022.230 

 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění a v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. 

kterou uzavřely smluvní strany: 

Objednatel; Statutární město Plzeň 

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, 

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370, bankovní spojení:  

č. účtu: datová schránka:  

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou 

organizací (dále jen ,,SVSMP“) 

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, 

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl , vložka,  

datová schránka:  

ředitel 

a 

Zhotovitel: SUBOP PRAHA, a.s. 

Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3 - Žižkov, 

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349, bankovní spojení: č. účtu: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl , vložka 

datová schránka:  

zastoupen: 

 předsedou představenstva 

 místopředsedou představenstva 

Smluvní strany se dohodly uzavřít s ohledem na článek III., odst. 2 Smlouvy o dílo na službu s 

označením ,,Modernizace tramvajové trati Klatovská ul. v Plzni, úsek Sady Pětatřicátníků - 

Dobrovského; DÚR, DSP“ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2: 

I. Preambule 

V současné době je dle smlouvy o dílo dokončena a odevzdána dokumentace pro územní 

rozhodnutí (DUR) včetně závěrečných stanovisek, dále je dokončena dokumentace pro stavební 

povolení (bez projednání). 
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Dodatek č. 2. Smlouvy o dílo 

Za dílčí plnění „DÚR“ byla provedena úhrada v plné výši a za dílčí plnění „DSP“ bylo 
vyplaceno 1 000 000 Kč bez DPH. 

V souvislosti s tím, že: 

a) není vydáno pravomocné územní rozhodnutí pro umístění stavby (žádost byla podána dne 8. 8. 

2019; v současné době se doplňují podklady pro územní řízení dle výzvy stavebního úřadu; u 

vydaného územního rozhodnutí může dojít k oddálení právní moci kvůli odvolání, což nelze 

vyloučit kvůli velkému množství účastníků řízení např. ze strany vlastníků sousedních 

pozemků/stavbám apod., a s tím související postup v odvolacím řízení), 

b) se řešily nové podmínky plynoucí z obnovených vyjádření, u kterých propadla jejich platnost, 

nezbytných pro vydání souhlasu se stavbou (záležitost nájmu u Českých drah vyvolala např. 

aktualizaci DUR), 

je nutné posunout termín dokončení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a celkového 
dokončení díla. Proto se se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo. 

II. Předmět dodatku 

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní: 

Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle do 30. 11. 2020. 

III. Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. objednatele 918-94/70/2015) nedotčené tímto dodatkem 

zůstávají v platnosti. 

2) Tento dodatek č. 2 má 2 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 

3) Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 

správci registru Statutární město Plzeň. 
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