
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'1

v

Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží CD, směr Rakousko

číslo smlouvy zhotovitele: S 2 1 -014-0017 číslo smlouvy objednatele: 19/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): 

Sídlo:

Zastoupený:

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

Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace

tel:
e-mail:
IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení:

387 021 010
sekretariatíatsusik.cz
70971641 DIČ: CZ70971641
cadk8eb
.................................... . . ........ .................................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha
Zástupce ve věcech technických: ...... .....................
Technický dozor stavebníka (dále TDS): .................. 
Koordinátor bezpečnosti práce: .................... ..........

tel.: 387 021 010 
tel.: ...... ...... ..... 
tel.: ...... ...... ..... 
tel.: .................

jako objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel:

Odštěpný závod: 

Sídlo:

Zastoupený:

tel.:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

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

387 002 725 fax: 387 002 757

480 35 599 DIČ: CZ48035599

amx5p38

................................................................. . . ........ .........................................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, odd. C, vložka 8032, datum zápisu 26. 11. 1992.

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu, tel.:....... ...... ..... 
..................... ředitel oblasti JH tel.: .................

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí:

.................. stavbyvedoucí, tel.: ...... ...... . ...., Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0102562 
............................., stavbyvedoucí, tel.: .................. Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0102564

jako zhotovitel na straně druhé

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

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury



19/VZ/2020_D1 Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr Rakousko

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 19/VZ/2020, č. zhotovitele S21-014- 
0017 uzavřenou dne 21. 5 2020 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 v průběhu realizace u stavebních ob
jektů druhého investora veřejné zakázky Města Slavonice a nebylo možné je předvídat, se v souladu s ustano
veními čl. 3. odst. 3.3 a 3.4 smlouvy o dílo mění termíny plnění uvedené včl. 3, odst. 3.1 a 3.6. smlouvy 
o dílo a tyto odstavce zní nově takto:

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště
Dokončení prací a předání stavby: do 11.12. 2020
Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 11.1. 2021 (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 11. 1. 2021. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, 
průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné 
kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace 
skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud 
neměl zhotovitel povinnost odevzdat je  současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací 
geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným 
katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

II.

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 čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou vyhotoveních včetně přílohy.



SWIETf LSKY K ivpbní a.r.o. 
OrJ&Spný závod Dopravní stavby 
JIH, oblast JtndfichOy Hradec 
U Pandámy 881AII 
377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon *420 384 378 011 
Fax <420 384 378 016 
E-mail' office-jh@swifldeistcy.cz 
Internet www.svneteisky.cz

Správa a údržba silnice Jihočeského kraje

k rukám ........................ 

Nemanická 2133/10 

37010 České Budějovice

V Jindřichově Hradci, dne 21. října 2020

Změna dokončení termínu stavby

Stavba: Slavonice, kruhový objezd II. U nádraží ČD, směr Rakousko Smlouva o dílo č. zhot. S21-014-0017, č. 
obj. 19/VZ/2020 z 21.5.2020

Váženi,

uplatňujeme nárok na posun smluvních termínů a termínu dokončení díla, které dle zatím dostupných informací 
odhadujeme na : Termín dokončení prací a předáni stavby do 11.12.2020

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 11.1.2021 (viz bod SOD 3.6)

Z důvodu navýšení nepředvídaných prací na inženýrských sítích pro Město Slavonice na stavebních objektech:

SO 301 oddílná dešťová kanalizace

SO 302 oprava jednotné kanalizace

SO 303 oprava vodovodu

Současně Vás žádáme o Vaše rozhodnutí o dalším postupu.

mailto:office-jh@swifldeistcy.cz
http://www.svneteisky.cz

