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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele 2018/001149/INV/DS

č. smlouvy zhotovitele 015/2018 (dále jen „Smlouva")

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Smluvní strany

Město Blansko

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Ing. Jiří Crha, starosta

Ing. Petr Mráček,

Ing. Marek Štefan

se sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

IČ: 00279943

DIČ: CZ00279943

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7545

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Řehulka, jednatel

zastoupené ve věcech technických: Ing. Martin Řehulka, jednatel,

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")
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uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě

I.

Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran o úpravě harmonogramu plnění Smlouvy tj.
úprava termínů jednotlivých milníků plnění, a to na základě skutečného termínu nabytí právní moci
územního rozhodnutí a zároveň úprava termínu lii. a IV. milníku plnění za účelem urychlení přípravy

zadávacího řízení na dodavatele stavby.

2. Důvodem úpravy harmonogramu plnění jsou následující skutečnosti:

Uzavřená Smlouva ve znění dodatku č. 1 předpokládala nabytí právní moci územního rozhodnutí

nejpozději k 31.08. 2019, čímž se termín II. milníku plnění posunul „nejpozději do 31.12. 2019"

a současně došlo k posunu milníků III. a IV.

b) Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.03.2020.
c) z důvodu posunu termínu vydání územního rozhodnutí se termín pro splnění II. milníku posunul

na červenec 2020. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento termín plnění byl ze strany

zhotovitele dodržen. Dne 31.07.2020 byla na stavební úřad podána žádost o vydání stavebního

povolení a téhož dne, tj. 31.07.2020 byla podána žádost na vodoprávní úřad.
d) Dle časového harmonogramu plnění předmětu Smlouvy by se vlivem posunu termínu splnění II.

milníku na červenec 2020, posunul termín plnění pro lil. milník na únor 2021 a pro závěrečný IV.

milník na duben 2021. Tento posun termínů však není pro objednatele žádoucí. Smluvní strany

se proto dohodly, že zhotovitel vyhoví objednateli v jeho snaze o zkrácení plnění milníku III. a IV.,

a to takto:
o III. milník: bude provedeno do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení či

posledního ze stavebních povolení.
• iv. milník: bude provedeno nejpozději do 14-ti dnu od dodání připomínek objednatele.

Všechny výše uvedené termíny plnění jsou zapracovány do harmonogramu, který je nedílnou

součástí tohoto dodatku č. 2. Harmonogram již neobsahuje variantu se zjišťovacím řízením pro

posouzení vlivu na životní prostředí, jelikož toto nebylo úřady požadováno,

f) Zhotovitel dále konstatuje, že předpokládá možnost dalšího zkrácení pro plnění III. milníku

Smlouvy tak, aby objednatel mohl zahájit přípravu zadávacího řízení na dodavatele stavby od

ledna roku 2021, případně poskytne objednateli takovou součinnost, aby zadávací řízení mohlo

být od ledna 2021 připravováno.

1.

a)

e)

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že všechny důvody, které měly souvislost s prodloužením termínu

vydání územního rozhodnutí, a byly způsobeny na straně zhotovitele, byly mezi smluvními stranami

řádně a v souladu se Smlouvou vzájemně vypořádány.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 2. Ostatní ujednání Smlouvy

zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení si ponechá

objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá

dodatek č. 2 dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

2.

-2-



jr

r
/

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Objednatel se zavazuje, že tento dodatek č. 2 uveřejnění v registru smluv nejpozději desátý
pracovní den po jeho podpisu za podmínky, že objednatel bude podepisovat dodatek č. 2 jako druhý
v pořadí.

Přílohou tohoto dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí je upravený harmonogram plnění.4.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů:

Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení č. 29. přijatém na 45. schůzi Rady
města Blansko konané dne 06.10.2020.

o a 10. 2020.lid?: toto V Brně dne:V Blansku dne:

za zhotovitele:za objednatele:

Ing. Martin Řehulka

jednatel

Ing. Jiří Crha

starosta

-3-



i

20212020
únor 21leden 21březen 20 | duben 20 květen 20| červen 20 | červenec 20 | srpen 20 | září 20 | říjen 20 listopad 20| prosinec 20

Informativní popis činností. Blíže viz zadávací dokumentace.

analýza a zajištění podkladů - průběhy sítí (vyjádření o existenci sítí), geologie, hydrologie, bludné
proudy, okrajové podmínky a vlivy (vlastníci dotčených pozemků, DOSS, IS) na stavbu a projekt atp.

zpracování projektové dokumentace pro umístění stavby za účelem získání souhlasů a návazujících

činností
zpracování

projektové

dokumentace pro

územní řízení

- získání kladných stanovisek - tzn. souhlasů DOSS a SIS

- příprava podkladů pro získání kladných stanovisek - tzn. souhlasů vlastníků dotčených pozemků

- posouzení vlivu na ŽP- nepodléhá zjišťovacímu řízení

- ostatní posudky a elaboráty nutné k povolení stavby (hluk, měření hluku, emise, hydrologie atp.)

dopracování projektové dokumentace pro umístění stavby vč. konzultací se stavebním úřadem

podání žádosti o umístění stavby
vlastní řízení o umístění stavby

nabytí právní moci územního rozhodnutíIsplnční l.etapy

analýza a zajištění podkladů a případné zpřesnění vstupů z předchozího projektového stupně - průběhy
sítí (vyjádření o existenci sítí), geologie, hydrologie, bludné proudy, okrajové podmínky a vlivy (vlastníci

dotčených pozemků, DOSS, IS) na stavbu a projekt atp.zpracování

projektové

dokumentace pro

stavební povolení

zpracování jednotlivých stavebních objektů

získání kladných stanovisek - tzn. souhlasů DOSS a SIS
příprava podkladů pro získání kladných stanovisek - tzn. souhlasů vlastníků dotčených pozemků
dopracování projektové dokumentace pro umístění stavby resp. staveb vč. konzultací se stavebním

úřadem
podání žádostí pro získání nutných rozhodnutí pro možnost zahájení či vydání stavebního resp.

stavebních či jiných povolení či řízení

podání žádostí o stavební povolení jednotlivých SO■i-íiTilnjj.:
vlastní řízení o povoleních jednotlivých SO mnabytí právní moci stavebního povolení či posledního ze stavebních povolení resp územních řízení,
bylo-li třeba v průběhu projektových prací zajistit pro některou část akce zpětně územní rozhodnutí a i

stavební povolení.splnění 2.etapy

zpracování

projektové

dokumentace pro

provedení stavby

analýza a zajištění podkladů a případné zpřesnění vstupů z předchozího projektového stupně - průběhy

sítí (vyjádření o existenci sítí), geologie, hydrologie, bludné proudy, okrajové podmínky a vlivy (vlastníci

dotčených pozemků, DOSS, IS) na stavbu a projekt atp.
do 14. dnů od

dodání
připomínek

objednatele

ZDracování jednotlivých stavebních objektů
odevzdání zpracované projektové dokumentace ke kontrole zadavateli 13.milník
kontrola PD zadavatelem _____________________________
zpracování rozpočtu a výkazů výměr v souladu se zákonem o ZVZ

4.milník odevzdání projektu se zapracovanými připomínkami a odevzdání rozpočtu a výkazů


