
DODATEK Č. 2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO) 
D35 3508.2 Křelov -  Slavonín 2.etapa, DÚR+IČ

č. smlouvy Objednatele: 14PT-000457 
č. smlouvy Zhotovitele: 18-013-A1-DUR 
(dále jen „Smlouva")

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČ:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno: 
kontaktní osoba ve věcech technických 
a smluvních: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel")

Na Pankráci 546/46,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
................................................
..........................................................

.............. ................ 
..................................... 
. .......................

Účastníci společnosti „SUDOP GROUP R S -  PROJEKTY" založené dne 09.12.2014 na základě Smlouvy 
společnosti
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

se správcem a Společníkem 1: 
se sídlem:
IČ:

DfČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

Do právo projekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, PSČ 602 00
46347488
CZ46347488
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, viožka 785 
akciová společnost
........................................ .. ............................ 
................................................................................. 
.........................................................................
................................................... 

kontaktní osoba ve věcech technických:.................................................................. 
e-mail: ...........................................................
tel: . .......................

a

SUDOP PRAHA a.s.
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
25793349 
CZ25793349

Společníkem 2: 
se sídlem:
IČ:
DIČ:



zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
akciová společnost

zastoupen: .............................................................................. 
......................................................................................... 
....... ...... .................................................................... 
.......................

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13, PSČ 602 00, JČ: 
46347488 na základě Dodatku č. 9 ze dne 273.2018 ke Smlouvě o společnosti ze dne 09.12.2014 a Plně 
moci ze dne 27.3.2018

a

Společníkem 3: 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03, Slovenská republika
31322000
SK2020524770
u Okresního soudu v Bratislavě 1, oddíl Sa, vložka č. 378/B 
akciová společnost
........................................................................... 
..................................................................................... 
............................................................................

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 
46347488 na základě Dodatku Č. 9 ze dne 27.3.2018 ke Smlouvě o společnosti ze dne 09.12.2014 a Plné 
moci ze dne 27.3.2018

a

Společníkem 4: 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

VPÚDECO PRAHA a.s.
Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
60193280
CZ60193280
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2368 
akciová společnost
....................................................................................... 
................................................................................... 
...... ..........................................................

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 
46347488 na základě Dodatku č. 9 ze dne 27.3.2018 ke Smlouvě o společnosti ze dne 09.12,2014 a Plné 
moci ze dne 27.3.2018

(dále jen „Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě.



Článek I.
Předmět Dodatku č. 2

1. Jelikož dotčený orgán státní správy na úseku dopravy na pozemních komunikacích (dle zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích) doručil potřebné rozhodnutí, které příslušný 
stavební úřad k umístění stavby D35 Kře lov -  Slavonín 2.etapa požadoval ve své výzvě 
k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí až 4.12.2019 a to i přes četné urgence, 
nebylo možně včas žádost o vydání územního rozhodnutí doplnit.

2. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě termínu plnění částí díla, která je tímto zpožděním 
dotčena. Nutná je úprava Ihůty u části díla „vydání pravomocného územního rozhodnutí".

3. Úprava Ihůty pro dokončení výše uvedené části díla je uvedena v čl. II Doba a místo plnění, 
odst. 1 tohoto Dodatku č. 2.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami tímto Dodatkem č, 2 neupravené se řídí Rámcovou 
smlouvou, č. 01UK-002002 uzavřenou dne 15.7.2015 (dále jen „Rámcová smlouva").

Článek II.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem;

Poois části díla Termín flhůtal dokončení

vydání pravomocného územního rozhodnutí do 30.6.2020

Článek III.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2ÓÍ5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"). Zhotovitel 
bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel, Do registru 
smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku č. 2 v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku č. 2.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv 
bez ohledu na skutečnosti, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. §3 odst, 2 zákona o registru smluv.

3. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv 
nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.



Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel 
dva.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah 
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne

V Brně dne 12.12.2019


