
 

 

 

Dodatek č. 4 ke  

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  

pro veřejnou zakázku na část 10 s názvem  

„Silnice III/28624 Mrklov, rekonstrukce silnice“  

Číslo smlouvy objednatele: 2017014/D 

Číslo smlouvy zhotovitele: 11-6364-0100 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

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

IČ: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

(dále jen „objednatel“) 

 

SWECO Hydroprojekt a.s. 

se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016 

IČ: 26475081 

DIČ: CZ26475081 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7326 

zastoupená Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Vladimírem Mikulem, 

místopředsedou představenstva a Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva 

(dále jen „zhotovitel“) 

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

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na 

plnění části 10 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic 

II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“ a dne 3. 11. 2017 Dodatek č. 1 a dne 24. 1. 2019 Dodatek č. 2 a dne 1. 7. 

2019 Dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“). 

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

obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské 

činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků Smlouvy, zhotovitel 

povinen dokončit nejpozději do 755 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1. 

3. Dne 10. 11. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 10. 11. 2019 o posun smluvního 

termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce na obstarání pravomocného stavebního 

povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti. Důvodem je časová náročnost 

v projednávání s vlastníky dotčených pozemků způsobené nesouladem katastru se stávajícím průběhem 

komunikace. Jedná se o pozemky p. č. 930/2; 933/2; 511/1 v k. ú. Mrklov. 



 

 

 

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

uvedeno níže.   

II. ZMĚNA SMLOUVY 

 

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech: 

− obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů 

inženýrské činnosti: nejpozději do 905 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.1 smlouvy 

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. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 

2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 

údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 

legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská 

správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 

skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 



 

 

 

 

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

jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

V Liberci dne ______________ V Praze dne______________ 

  

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za Sweco Hydroprojekt a.s. 

příspěvkovou organizaci 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Ing. Jan Růžička, ředitel  

  

 

 

 ____________________________________ 


