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Číslo objednávky: č. OSI/MZ/039/16, OSI/02/573/2016 ze dne 23.8.2016

Č.j.: MHMP 586659/2020

(dále jen Objednatel)
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DODAVATEL:
VIS, a. s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsána:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen:
(dále jen Dodavatel)

Dodatek č. 1 k objednávce 
ke stavbě č. 0211 Lipnická - Ocelková

OBJEDNATEL:
Hlavni město Praha 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Odděleni dopravních staveb

Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1
00064581,
CZ00064581
PPF banka a.s., Praha
20028-5157998/6000
Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4
60192712
CZ60192712
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2257 
Komerční banka, a. s.
68708021/0100
Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva

II.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tento dodatek bvla vedena v evidenci CES 
tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, ciselne označení tohoto dodatku, datum jejího podpisu a text tohoto

Sídlo: Mariánské nám. 2/2. 110 01 Praha I
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 44-1. fax: 236 007 102
E-mail:iv-si t.upRih.i.cii. ID DS: 48ia97h

I.
Předmět dodatku

Dokončení bodu 0 objednávky, týkající se nájemní smlouvy na drážní pozemky, které budou 
potřeba pro realizaci drážního mostu, nebylo dosud provedeno. Po zdlouhavém opakovaném 
jednání se SZDC byla finální verze oparafována na INV MHMP a předána dne 12.3.2020 
k podpisu SŽDC. K 1.4.2020 vznikl nový požadavek SŽDC na doplnění smlouvy týkající se 
právního pojmu „zcizení předmětu nájmu". Z tohoto důvodu je nový termín plněni uvedené 
objednávky posunut na 31.5.2020.
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Příloha: dopis VIS. a. s. zn. 31/63/2020 ze dne 19.3.2020

V Praze dne V Praze dne 2 3 -W- 2020

pod ID smlouvy 

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR/CES
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Objednatel
Ing. Ivo Frcimann 
pověřeny řízením odboru investičního 
Magistrálu hlavního města Prahy

Interně pro pracovníky MHMP - INV:
Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dne 

Dodavatel
Ing. Petr K a I a b i s 
předseda představenstva VIS. a. s.

dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona ě. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, a uděluji svolení k jejímu užití a zveřejněni bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek.

2. Smluvní strany berou na vědomi, že tento dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si. 
že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve zněni pozdějších předpisů, a 
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku 
obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro 
tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených 
v tomto dodatku žadatelům.

4. Ve věcech souvisejících splněním podle dodatku č. 1 této objednávky je, „ ! za Objednatele 
oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Petr Hankovec vedoucí oddělení dopravních staveb, 
kontaktní osobou je Ing. Karel Fróhlich (technik), email karel.froehlichwpraha.eu. telefon 
236004572.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb.. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

V ostatních ustanoveních zůstává objednávka nezměněna.
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a. s.

Vyřizuje:
*

Ing Petr Kalabi^^^^ 
předseda představenstva 
společnosti VIS, a.s.

Hlavní město Praha 
Magistrát hl.m.Prahy 
Odbor investiční MHMPr 
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

V Praze dne
19.3.2020

Naše čj:
31/63/2020
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Bezová 165871. 147 01 Praha 4, tel. centr.• rr rť
VIS. a.s. zapsána u Mčslského soudu v Praze^ddinj^loaS

Věc: Stavba 0211 Lipnická - Ocelková, objednávka č, QSI/MZ/039/16, k.č. K-557-805- 
490 na obstarání inženýrské činnosti spojené s obstaráním majetkových převodů 
pozemků trvale zabíraných stavbou 0211 Lipnická Ocelková, bod D) objednávky, 
žádost o posun doby plnění.
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Výše uvedenou objednávkou jste zadali u naši společnosti činnost spojenou s 
obstaráním majetkových převodů na pozemky trvale zabírané stavbou 0211 Lipnická 
Ocelková, která ve všech svých bodech s výjimkou jednoho byla postupné splněna do 
31.12.2019. Doposud nesplněný bod objednávky označený jako bod D) se týká projednáni 
záboru drážních pozemku pro realizaci mostu. Po projednáni celé záležitosti na Oblastním 
ředitelství Praha SŽDC bylo dohodnuto, že pro účel stavby bude uzavřena smlouva nájemní 
na celý zábor potřebný pro prováděni prací a následně po skončeni stavby se provede GP 
skutečného provedeni, který oddělí přesné trvalý zábor stavby a na tento zábor bude 
uzavřena smlouva kupní. Nájemní smlouva se projednávala v několika variantách a 
vyžadovala, mimo jiné, i nové technické projednáni stavby. Smlouva ve svém konceptu byla 
navržena koncem 12/2019 a důvody průtahů projednáváni nespočívaly na straně naši 
společnosti. V současné dobé je její text odsouhlasen a smlouva je ve fázi podpisu, který se 
však může vzhledem k aktuální epidemiologické situaci časové prodloužit.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme o posun plněni termínu objednávky do 
31.5.2020.

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
___________ Odbor investiční

CISLO JEDNACÍ. MHMP

Hlavní město Praha - Magistrát til. m. Prahy
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1 

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMPLy (, 2 Q 2. / :>

DOAUČENODNE: j § 2Q20
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