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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0917/18 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
 

SILNICE III/4389, III/43810: LOUKOV - LIBOSVÁRY     

   
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Adresa:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxx   

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Ing. Jiří Škrabal      

Sídlo:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zápis v obchodním rejstříku:   ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  

      OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997 

IČ:      48476684 

DIČ:      xxxxxxxxxxxxx 

Zastoupení:     Ing. Jiří Škrabal 

K jednání o technických věcech pověřen (a): Ing. Jiří Škrabal 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx   
(dále jako „Zhotovitel“) 

 

 

Článek I.  

Účel dodatku 

 

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0917/18 ze dne 5. 11. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran 

z důvodu změny termínu splnění dílčí části Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo. 

 

Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti 

Zhotovitel v rámci inženýrské činnosti zajišťuje získání všech dokladů vyžadovaných zákonem č. 183/2006 Sb. k 

podání žádosti o vydání společného povolení na Stavbu. V průběhu července 2019 požádal obec Loukov o vyjádření 

k přeložce obecního vodovodu z důvodu přestavby mostu ev. č. 4389-2, o vydání závazného stanoviska k žádosti o 

kácení stromů a doplnění žádosti k uzavření smluvního vztahu s vlastníkem pozemku Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových. Z důvodu liknavého přístupu obce Loukov se zhotoviteli podařilo získat předmětné 

dokumenty až v průběhu listopadu 2019. Po získání těchto dokumentů zhotovitel požádal stavební úřad o vydání 

závazného stanoviska, které je nezbytné pro zahájení řízení pro vydání společného povolení.     

Z výše uvedeného důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit termín dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské 

činnosti dle smlouvy o dílo.  

 

 

Článek II. 

Změny ve smlouvě 

 

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán 

BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději:   31. 03. 2020 

4.3 Zhotovitel je povinen provést (předat Objednateli) Dílo (DUSP potvrzené příslušným stavebním úřadem), (ve 

formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději:     30. 06. 2020  
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4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději:     30. 06. 2020  

 

2. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.4 – 4.8  

Dosavadní odstavce se tímto dodatkem přečíslovávají na odstavce 4.5 – 4.9 

  

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím 

osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a 

na dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. 

5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

 

 

Ve Zlíně dne 3. 1. 2020     V Želechovicích dne 3. 1. 2020 

 

 

 

 

………………………………………...   …………………………………………. 

Ing. Bronislav Malý     Ing. Jiří Škrabal 

ředitel       jednatel 


