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D O D A T E K  Č .  1 
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, dále také jen „dodatek"

Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji
Část č. 2

číslo smlouvy zhotovitele: S21-011-0060 číslo smlouvy objednatele: 43/VZ/2020-2

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník):Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
Tel: 387 021 010
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ........................ tel.:.....................
Technický dozor stavebníka (dále TDS):
Silnice č. 11/138 (okr. Pl) ........................... tel.:.....................
Silnice č. 11/141, 11/145 a 111/13911 (okr. PT, ST). . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  tel.: ....................

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel:
Odštěpný závod: 
Sídlo:
Zastoupený:

Tel.:
IČO:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
387 002 711

48035599 DIČ: CZ48035599
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, datum zápisu 26. 11. 1992.
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel.: ....................
Zástupce ve věcech technických:
....................................., ředitel oblasti Strakonice tel.:..................... 
Odpovědný stavbyvedoucí:
..................., stavbyvedoucí tel.: ..................... (číslo autorizace: 0102508)
...................... vedoucí stavby tel.. ....................

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. 43/VZ/2020-2 na veřejnou 
zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly po podpisu smlouvy a 
nebylo možné je předvídat (viz příloha), se mění termín plnění uvedený v článku 3, odst. 3.1 
smlouvy o dílo a v souvislosti s tím i platební podmínky uvedené v čl. 5, odst. 5.1. Tyto uvedené 
odstavce nově zní takto:

3.1. Předání staveniště: do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem
(předpoklad červenec -  srpen 2020)

Dokončení díla kromě úseků na silnicích 11/141 a 11/145 v okrese Prachatice (SO 101, 102
a 103): do 50 kal. dnů od předání staveniště

Dokončení úseků na silnicích 11/141 a 11/145 v okrese Prachatice (SO 101, 102 a 103):
do 30. 4. 2021

5.1. Platba bude prováděna na základě měsíční fakturace. Fakturovány budou skutečně 
provedené a převzaté práce, jejichž soupis potvrzený zástupci obou smluvních stran bude 
tvořit přílohu faktury. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení objednateli (podací razítko).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají 
v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle 
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. 
Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný 
dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru 
smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení včetně přílohy.
Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na 
základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Žádost zhotovitele ze dne 12. 10. 2020 včetně vyjádření TDS

České Budějovice, dne: 12. 10. 2020



SWIETELSKY

Správa a údržba silnice Jihočeského kraje 
příspěvková organizace 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
o. z Dopravní stavby JIH 
oblast Strakonice 
ftepice 138 
386 01 Strakonice 
T +420 383 321 398 
E: office-st@swietelsky.cz 
www swietelsky cz

Váš dopis zn. / ze dne Naše značka Vyřizuje E T: Dne

.... ...................... .............................................................................................. 12.10.2020

Žádost-změna termínu dokončení stavebních prací:
„Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji Část č.2“

Žádáme o změnu termínu dokončení stavebních prací na realizované zakázce: „Velkoploš
né výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji Část č. 2.
Změna termínu dokončení prací se týká úseku: SO 101 -  102 sil. 11/141, 11/145 -  Blažejovice, 
stopařka a SO 103 sil. 11/141 PT, nový termín pro dokončení těchto úseků do 30.4.2021
z důvodu:

1. Nemožnosti zajištění DIO (SO 103).
2. Nepříznivé epidemiologické situace Covid -  19 a nařízené karantény zaměstnancům zhoto

vitele (SO 101 -102 ).

Smluvní závazek vyplývá ze Smlouvy o dílo č. 43/VZ/2020-2.

IČO. 48035599, DIČ: CZ48035599
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C. vložka 8032

mailto:office-st@swietelsky.cz


Vyjádření TDS k prodloužení termínu plnění na stavbě:

„Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji - část č. 2"

Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Z důvodu prováděné modernizace silnice 11/143 v Prachaticích (akce Jihočeského kraje financované 
z prostředků IROP s vysokou prioritou, ale také se značným dopadem na městský provoz), kdy je 
využívána jako objízdná trasa silnice 11/141 (předpoklad do 15.12.2020 -  dle Rozhodnutí o povolení 
uzavírky ze dne 24. 8. 2020 v příloze) nelze provádět na této objízdné trase plánované velkoplošné 
výspravy. Již nyní je v rámci prováděné modernizace silnice 11/143 problém s dopravou převáděnou po 
objízdné trase. Další omezení dopravy na objízdné trase není prakticky možné. Na ukončení uzavírky 
silnice 11/143 navazuje klimaticky nevhodné zimní období a nebude tedy možné práce dokončit ani po 
ukončení uzavírky.

Dle smlouvy č. 43/VZ/2020-2 ze dne 19. 8. 2020 měl být SO 103 (silnice 11/141 PT) v celkové částce 
391 278 Kč vč. DPH dokončen v termínu 20. 10. 2020 (předání staveniště dne 1. 9. 2020).

Zvýše uvedeného důvodu souhlasím jako TDS s prodloužením termínu plnění u stavebního objektu 
SO 103 -  velkoplošné výspravy silnice 11/141 PT -  a to do termínu 30. 4. 2021.

V Prachaticích 6.10.2020

Za TDS

...........



Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice___________________

Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství

Čj.: MUPt/43034/2020/02/KSD/Heč
Oprávněná úřední osoba: ...................o 
Telefon : +420 388 607 505
Fax: +420 388 313 567
E-mail: ...........................

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

V Prachaticích dne 24. srpna 2020

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, jako místně příslušný orgán 
státní správy ve věcech pozemních komunikací, dle ustanovení § 11 odst. 1. písm. b) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako 
silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích1 1 11), 
v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 44a zákona o pozemních komunikacích, po 
kladném stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
IČ: 75151511, se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice, Územní odbor 
Prachatice - Dopravní inspektorát Prachatice, Pivovarská 4. 383 24 Prachatice, č.j.: KRPC- 
84903-l/ČJ-2018-020606, ze dne 03.08.2020 a souhlasu majetkového správce dotčené 
komunikace Správa a údržba silnic JčK, závod Prachatice ze dne 03.08.2020 a po řádném 
projednání vyhovuje žádosti o povolení úplné uzavírky pozemní komunikace ze dne 
21.08.2020 a na základě § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích v návaznosti na § 39 
vyhlášky č. 104/1997 Sb.. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,

p o v o l u j e

obchodní firmě: STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 608 38 
744, (dále jen „žadatel11)

1) úplnou uzavírku silnice č. 11/143 v ulici Zvolenská v Prachaticích, v úseku od kruhové
křižovatky s ulicemi Ncbahovská -Vodňanská ke křižovatce s ulicí Slámová (1. ETAPA), 
od 31.08.2020 od 06:00 hodin do 27.09.2020 do 18:00 hodin,

www.prachatice.eu. e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz. ostatní podání: urad@mupt.cz
Bankovní spojení- .........................................................IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627
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2) úplnou uzavírku silnice č. 11/143 v ulici Slámová v Prachaticích, v úseku od křižovatky 
s ulicí Zvolenská ke vjezdu na parkoviště u domu č.p. 461 v ulici Slámová (2. ETAPA), 
od 27.09.2020 od 06:00 hodin do 15.12.2020 do 18:00 hodin,

dle přiložených výkresů DIO staveniště a DIO objízdné trasy (1. ETAPA. 2.ETAPA).
Důvod uzavírky: realizace stavby nazvané: Modernizace silnice 11/143 průtah Prachatic.

Vedení objížďky:

1. ETAPA: Objízdná trasa bude vedena obousměrně:
- po silnici 11/141 v ulici Nemocniční, po místní komunikaci v ulici Vodňanská, po silnici 
III/141 30 v ulici Malé náměstí,
- po silnici 11/141 v ulicích Nebahovská a Volarská, po silnici 11/143 v ulicích Nová a 
Krumlovská, v Prachaticích.
Silnice 11/143 v ulici Slámová (ve směru od kruhové křižovatky Krumlovská - Jánská - 
Zahradní - Slámová) bude průjezdná směrem na místní komunikaci v ulici Pod Hradbami.
2. ETAPA: Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici 11/141
v ulicích Nebahovská a Volarská, po silnici 11/143 v ulicích Nová a Krumlovská, 
v Prachaticích.
Silnice 11/143 v ulici Zvolenská bude průjezdná.

O p a třen í v pravidelné autobusové dopravě:
Při uzavírce 1. ETAPA budou autobusy veřejné linkové autobusové dopravy linky 370210 
Vimperk -  Prachatice -  České Budějovice -  Jindřichův Hradec -  Dačice. linky 370511 
Vimperk -  Prachatice -  Netolice -  České Budějovice, linky 370520 Prachatice -  Lažiště -  
Záblatí. Řepešín využívat objízdnou trasu ul. Nemocniční -  ul. Vodňanská -  ul. Malé 
náměstí.
Při uzavírce 1. ETAPA a 2. ETAPA budou autobusy veřejné linkové autobusové dopravy 
linky 330110 Kaplice -  Český Krumlov -  Ktiš -  Prachatice -  Vlachovo Březí -  Vimperk, 
linky 370530 Lhenice -  Ktiš -  Chroboly -  Prachatice, linky 370550 Nová Pec -  Volary -  
Prachatice, linky 370600 Křišťanov, Arnoštov -  Zbytiny, Blažejovice -  Prachatice, linky 
370670 Prachatice -  Volary -  Lenora, Zátoň využívat objízdnou trasu ul. Nebahovská -  
silnice 11/141 -  silnice 11/143 -  ul. Nová -  ul. Krumlovská a zpět po stejné trase.

Pan ............. . . ..... . , (tel. . . . ..................... bude nejméně tři pracovní dny před začátkem, 
koncem a při jakékoliv změně, která má vliv na dopravní obslužnost informovat kontaktní 
osobu dopravce (. . . . . .......... tel, č. ....................), z důvodu předání informací řidičům 
zajišťujícím veřejnou linkovou dopravu.

Podmínky rozhodnutí:

1. Označený úsek komunikace bude uzavřen jen na dobu uvedenou v tomto rozhodnutí.
2. Uzavírky budou označeny dopravními značkami a dopravními zařízeními podle 
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, 
stanovené naším odborem dne 24.08.2020 pod č.j.: MUPt/43034/2020/02/KSD/Heč. Použití a 
umístění dopravních značek a dopravních zařízení bude provedeno v souladu s vyhláškou 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Osazení 
dopravních značek a dopravních zařízení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích musí provádět odborná firma.

www.prachatiee.eu. e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz. ostatní podání: urad@mupt.cz
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3. Žadatel v plném rozsahu a po celou dobu uzavírky zodpovídá za stav přechodné 
úpravy provozu spojené s uzavírkou, stanovené podle zvláštního předpisu a je povinen ji 
průběžně udržovat v předepsaném rozsahu, provádět pravidelné kontroly nejméně však 
lx denně a na podkladě zjištěného stavu zajistit neprodleně odstraňování všech zjištěných 
závad.
4. Označení uzavírky zabezpečuje žadatel na svůj vlastní náklad.
5. Komunikace může být uzavřena až po provedení dopravního značení.
6. Po ukončení uzavírky zajistí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu.
7. V souvislosti s uzavírkou nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu, nesmí 
být ohrožováni nebo nadměrně omezováni chodci.
8. Při provádění prací nesmí být nadměrně znečisťovány přiléhající komunikace, 
nečistoty musí být průběžně odstraňovány a po ukončení prací musí být komunikace i s 
objekty a zařízením na nich umístěných náležitě vyčištěny.
9. Dojde-li na objízdné trase po dobu uzavírky k případným škodám, náhradu nebo její 
odstranění bude vlastník komunikace požadovat po žadateli o uzavírku a objížďku.
10. Žadatel zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou účastníkům silničního provozu, 
chodcům či vlastníku komunikace nesplněním podmínek tohoto rozhodnutí.
11. Za dodržení veškerých podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá pan....................... tel. 
.. . .....................
12. Povolujícímu orgánu, Policii ČR a vlastníkovi komunikace zůstává právo dané 
podmínky upřesnit, případně změnit či zrušit, vyžádá-li si to obecný zájem či zajištění 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích v dotčené oblasti.
13. Vzhledem k lomu. že konečný datum stavby je stanoven na 15.12.2020, tedy do 
období zimní údržby. Správa a údržba silnic, závod Prachatice žádá, aby jakmile to okolnosti 
dovolí (stavebně technický stav vozovky) byla přes staveniště vpuštěna vozidla správce 
silnice provádějící zimní údržbu.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Žernovická 916, 383 01 Prachatice

Odůvodnění
Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, jako místně příslušný orgán 
státní správy ve věcech pozemních komunikací, obdržel dne 21.08.2020 žádost o povolení 
úplné uzavírky silnice 11/143, v ulicích Zvolenská a Slámová v Prachaticích, od obchodní 
firmy STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 608 38 744.
Přílohou žádosti bylo stanovisko od dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajské 
ředitelství policie Jihočeského kraje. IČ: 75151511, se sídlem Lannova tř. 193/26. 370 01 
České Budějovice. Územní odbor Prachatice - Dopravní inspektorát Prachatice, Pivovarská 4. 
383 24 Prachatice, č.j.: KRPC-84903-1/ČJ-2018-020606, ze dne 03.08.2020.
Před vydáním povolení byla žádost, ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o pozemních 
komunikacích, projednána dne 03.08.2020 se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, 
p.o., závodem Prachatice, jako vlastníkem silnic, které mají být uzavřeny a po kterých má být 
vedena objížďka a dne 04.08.2020 s městem Prachatice, za které jedná Ing. Václav Janda, 
vedoucí odboru finančního, na jehož zastavěném území má být povolena uzavírka nebo 
nařízena objížďka.
Žádost byla projednána s provozovatelem autobusové dopravy ČSAD AUTOBUSY České 
Budějovice a.s., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice.
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Vzhledem k tomu, že v tomto případě byly splněny zákonné podmínky pro povolení shora 
uvedené úplné uzavírky silnice 11/143, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti rozhodnutí o povolení uzavírky se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 
Krajskému úřadu -  Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím odboru komunálních služeb a 
dopravy MěÚ Prachatice.
Případné odvolání nemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4) zákona č. 13/1997 Sb.

.....................
referent odboru
komunálních služeb a dopravy

Účastníci řízení (1DDS s dokladem o doručení):
STRABAG a.s., 1DDS: 8yuchp8

Dotčené orgány státní správy:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. 1DDS: eb8ai73 (Č.j.: KRPC 84903/2020) 

Na vědomí:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, 1DDS: cadk8eb
město Prachatice, za které jedná ............................. vedoucí odboru finančního
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., 1DDS: b7cdmj9
ŠVARCTRANS s.r.o., IDDS: 85952ys
Technické služby Prachatice, s.r.o.. IDDS: rbpsutn
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. IDDS: g4umvrn
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. IDDS: ph9aiu3
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