
Číslo objednatele: FM/461/19/TSÚ-Pe 
Číslo zhotovitele: ODV/044/9/19090

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
IČO 
DIČ
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:

Zastoupeno vedoucím střediska:

Pověřen k jednání ve věcech 
realizace smlouvy:

Pověřen k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

základě pověření ředitele

edoucí střediska

vedoucí TSÚ střediska 
mostní technik střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel: SHB, akciová společnost

Se sídlem:
Tel:
Zastoupen :
IČO:
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:
Pověřen k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2019 smlouvu na Zpracování PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na: 

Zrušení mostu ev.č. 4733-8 Žermanice a úprava odvodnění propustku ev.č. 4737-8P v km 4,526 a
výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva").

2. Dodatkem č. 1 ze dne 24.3.2020 byl prodloužen termín inženýrské činnosti:
• žádost o vydání územního rozhodnutí do 29.5.2020.

Zpracování PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na: „Zrušení mostu ev.č. 4733-8 Žermanice a úprava odvodnění 
propustku ev. č. 4737-8P v km 4,526“



3. V průběhu realizace předmětu smlouvy byla, s ohledem na vyhlášení nouzového stavu celé ČR, 
omezena činnost úřadů a dotčených orgánů státní správy. S ohledem na zajištění bezkolizního 
průběhu řízení ve věci vydání územního rozhodnutí se smluvní strany dohodly prodloužit lhůtu pro 
projednání projektu před podáním žádosti o ÚR.

4. Vzhledem kvýše uvedené skutečnosti, která je časově náročná a žádná ze smluvních stran jí 
nemohla předvídat ani ji zabránit, je prodloužen termín pro odevzdání projektové dokumentace, 
resp. termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

5. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

n.
Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. odst. 1. této smlouvy Doba a místo plnění se 

odstavec 1 nahrazuje tímto textem:
„l.Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a 

předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
• žádost o vydání územního rozhodnutí do 26.6.2020"

III.
1. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č .l nedotčená tímto dodatkem 1.2 se nemění a zůstávají 

v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel také jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 
svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

řediteFspolečnosti 
na základě plné moci

Zpracování PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na: „Zrušení mostu ev.č. 4733-8 Žermanice a úprava odvodnění 2 
propustku ev.č. 4737-8P v km 4,526“


