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DODATEK Č.2 o.

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení
§§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/406 Dvorce - Telč, 3. etapa, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 131185 
Číslo smlouvy zhotovitele: 20008 
Číslo dodatku č. 1: 139046

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel: Kraj Vysočina,
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava,

zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k 
podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro 
oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš - člen rady
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 057 050/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Adresa:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku
(dále jen „zhotovitel")

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

DOPRAPLAN, s.r.o.
Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
Ing. Dagmar Klajmonová

: Ing. Miroslava Stašová, Ing. Dagmar Klajmonová 
FIO Banka a.s., pobočka Ostrava 
2001070923/2010 
05411572 
CZ05411572

: zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl c, vložka 67435

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 
131185, uzavřené dne 27.2. 2020 a dodatku č.1 139046 ze dne 25.8.2020 je prodloužení 
termínu plnění provedení veřejné zakázky (včetně dílčích termínů). Hlavním důvodem této 
změny je nedodržení termínu úřadu z důvodu karantény v souvislosti s nemocí covid-19.
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Článek 3 - Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

3.1. Článek 3 - termín plnění, odstavec 3.1

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace: předpoklad 2/2020

Vypracování DSP dle odst. 2.2.písm. a) do 3 měsíců od podpisu této smlouvy 
předpoklad 5/2020

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b) do 31.10.2020

Vypracování PDFS dle odst. 2.1. písm. c) do 15.9.2020

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d)
do 60 měsíců od vydání

se ruší a nahrazuje novým zněním:

pravomocného stavebního povolení

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění

Zahájení realizace: předpoklad 2/2020

Vypracování DSP dle odst. 2.2.písm. a) do 3 měsíců od podpisu této smlouvy 
předpoklad 5/2020

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b) do 30.11.2020

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c) do 15.9.2020

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d)
do 60 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního povolení
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Článek 4 - Závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 131185 
ze dne 27.2.2020 a dodatku č.1 139046 ze dne 25.8.2020 jsou tímto dodatkem Č21 nedotčené, 
se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 131185 a 
dodatku č.1 139046 ze dne 25.8.2020 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany 
potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č.1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento č.2 dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž 
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.2 včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných 
webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 
5 odst. 2 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), zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti 
stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky 
objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o provedení veřejné 
zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění 
zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne: 3 0. 10. 2020 V Ostravě dne:

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
doprs ' " ví

Ing. Dagmar Klajmonová 
jednatel


