
číslo objednatele: 087/Ol-PD/18-Za-1 
Číslo zhotovitele: 190125

DODATEK Č.2 SMLOUVY

na vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Přeložka silnic 11/461 a 11/443 (jižní 
obchvat - Hradecká - Olomoucká)"

Smluvní strany 

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Pověřeni k jednání ve věcech 
technických:

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

42767377
CZ42767377
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
Komerční banka, a.s. - pobočka Ostrava, 
č.ú. 1022147761/0100

se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění předmět, cena, termíny plnění a v této 
souvislosti i platební podmínky. Zhotovitel musí projektovou dokumentaci přepracovat pro 
společné povolení, protože bez zavinění smluvními stranami vyvstala nutnost územního 
řízení na předmětnou stavbu. Důvodem je technické řešení odchylné od DÚR pro SO601 - 
Zabezpečení železničního přejezdu tratě č.314 žkm 4,087 a také předpokládané převedení 
silnice 11/461 do silnic I. třídy, což vyvolá změny šířky ochranného pásma a nutnost zajistit 
nové územní rozhodnutí na předmětnou stavbu. Jelikož silnice I. třídy spravuje Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, bude z předmětu vypuštěno zpracování PDPS a
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výkon AD a stejně tak budou vypuštěny další smluvní ujednání související s PDPS a AD. 
Původní smlouva se mění takto:

V článku III. Předmět plnění se odstavec 2. nahrazuje novým zněním:

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) dopracovaná pro společné 
povolení (DUSP)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky 
řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno 
pravomocné společné povolení. Součástí není řešení majetkoprávních vztahů.

V článku III. Předmět plnění se z odstavce 3. vypouští:

Harmonogram výstavby
Rozpočet, soupis prací dle platné vyhlášky (RTS, vč. výstupu v *.xls, *.xc4)
Ix výrobní výbor (PDPS)
návrh časového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech daných vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

V článku III. Předmět plnění se z odstavce 4. vypouští způsob předání dokumentace dle 
odstavce 2 bodu 2.2. tohoto článku a doplňuje se:

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto článku smlouvy budou objednateli 
dodány takto: DSP ve 3 vyhotoveních (v tisku DSP paré 1,3,4)) a Ix na CD ve formátu pro 
texty *.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady stavebních nákladů)*.xls, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. DUSP v 6 
vyhotoveních a Ix na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady 
stavebních nákladů)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg a zároveň *.pdf.

V článku IV. Doba a místo plnění se odst. l.c) nahrazuje novým zněním:

c) projektovou dokumentaci pro společné povolení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této 
smlouvy do 30.09.2020.

V článku VI. Provádění díla, práva a povinností smluvních stran se vypouští z odst.2 bod h).

V článku VII. Cena díla se odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
DPH 21 % 

(v Kč)
Cena včetně 
DPH (v Kč)

Zaměření (polohopis 
výškopis)
(čl. III, odst. 3 smlouvy)

Části díla Cena bez DPH 
(v Kč)
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Průzkumy:
a) Stávajících IS
b) Dendrologický
c) IGP
d) Hydrogeologický
e) Pedologický
f) Pasport stáv. objektů

1. část celkem

2. část PD pro stavební řízení (DSP)
(čl. III odst. 2 bod 2.1. 
smlouvy)

2. část celkem

3. část PD stavby pro společné 
povolení (DUSP)
(čl. III odst. 2 bod 2.1. 
smlouvy)

3. část celkem

Cena celkem

v článku Vlil. Platební podmínky se mění text druhé a třetí odrážky odstavce 3. takto:

• po předání konceptu DSP bude uhrazeno 80% ceny za druhou část díla dle čl. VII odst. 
1 této smlouvy, tj. 1 617 536 Kč + DPH a po předání čistopisu DSP bude uhrazena 
zbývající část ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.1 za druhou 
část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, tj. 404 384 Kč.

• po předání čistopisu DUSP dle čl. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena za třetí část 
díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, tj. 526 000 Kč + DPH.

Z článku Vlil. Platební podmínky se vypouští odst. 5 a 6

V článku XII. Smluvní pokuty se vypouští odstavce 3., 5. a 6;

V části C smlouvy se pojem „stavební povolení" nahrazuje pojmem „společné povolení".

V článku XIII. předmět plnění se vypouští odstavce l.b) a 6.

V článku XIV. Doba a místo plnění se 1. odrážka v odst. 1 nahrazuje novým zněním:

• žádost o vydání společného povolení do 14 dní od obdržení posledního vyjádření k 
DUSP

V článku XV. Úplata se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

PD, a inženýrská činnost - „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu Přeložka 3
silnic 11/461 a 11/443 (jižní obchvat - Hradecká - Olomoucká)"



1. úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části inženýrské činnosti Cena bez DPH 
(v Kč)

SP Inženýrská činnost pro zajištění 
společného povolení stavby jSprávní poplatky - refakturace 
bez DPH

Cena celkem

DPH 21 % 
(v Kč)

Cena včetne 
DPH (v Kč)

V článku XVI. Platební podmínky se odst.2 nahrazuje novým zněním:

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena takto: za práce pro 
vydání stavebního povolení vytaví fakturu na částku 155 000,- Kč + DPH po podpisu 
dodatku č.2 smlouvy a zbývající část odměny ve výši 280 000,- Kč + DPH mu bude 
uhrazena na základě faktury vystavené po předání pravomocného povolení a ověřených 
projektových dokumentací.

Závěrečná ujednání dodatku č.2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy ve znění dodatku č.l nedotčená tímto dodatkem se 
nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č.2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě 
vyhotovení.

i/ztahu k VZ

2 l 10. 2020V Ostravě dne: v Ostravě dn
,0- 2020
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