
Dodatek č. 1 o změně závazku ze 
Smlouvy o dílo

„České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská - Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská - K. Uhlíře}"

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2016001922 
2016 30/162710 
1612

1. Smluvní strany
1,1, Objednatel: Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1,37092 České Budějovice 
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora

statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Markétou Myslivečkovou, investičním

technikem
00244732 
CZ 00244732

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice 
číslo účtu: 4209522/0800

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupené:

IČ:
DIČ:

1.2. Zhotovitel: 
se sídlem: 
zápis v Qft: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

EKOEKO s.r.o.
Senovážné náměstí 1,370 01 České Budějovice 
KS České Budějovice, oddíl C vložka 8379 

Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

Komerční banka a.s., České Budějovice

2. Předmět Dodatku 61
2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.7.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva}, 

jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle ČI. 1 Předmět smlouvy (ve znění 
Smlouvy) označené objednatelem jako projektová dokumentace „české Budějovice, Hlinecká 
ulice (Vrbenská - Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská - K. Uhlíře}" a závazek objednatele za 
řádně zhotovené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Objednatel na základě kontroly provádění díla a vyjádření zhotovitele konstatuje, že s ohledem 
na komplikace v majetkoprávních vztazích u pozemků dotčených v provádění díla die Smlouvy, 
které objednatel nemohl předpokládat, je nutné ze strany zhotovitele provést další úpravu 
projektové dokumentace DÚR a nové projednání inženýrské činnosti pro vydání územního 
rozhodnutí. Na základě těchto skutečností, se smluvní strany dohodly, v souladu sčl. 11.5. 
5mlouvy na uzavřeni tohoto Dodatku č. 1 a změně některých ustanoveni Smlouvy. Změna 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle tohoto Dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou 
změnu závazku.

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku 3. Doba plnění, bod 3.1.3.

i



Nově zní:

3.1.3. podat žádost o vydáni ÚR:
do 120-tí kalendářních dnů ode dne předáni 
dokumentace OÚR objednateli die bodu 3.1.2.

2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že v případě nutnosti provedení změn projektové dokumentace (PD), 

vyplývajících z rozhodnutí nebo požadavků dotčených správních orgánů (tj. stavebního a 
dopravního úřadu), provede tyto změny bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016001922 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech 

majících stejnou právní sílu, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotoveni a zhotovitel jedno (1) 
vyhotovení. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze 
smluvních stran

3.2. Zhotovitel bere na vědomi, že na tento Dodatek Č. 1 se vztahuji povinnosti uveřejněni dle zákona 
č. 340/2D15 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném zněni. Smluvní strany si tímto ujednávají, 
ie uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho 
vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze 
strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejněni. Smluvní strany po dohodě 
souhlasí rovněž s tím, ie úplné zněni tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších 
součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České 

Budějovice (www.c-budeiovice.czl a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na 
vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečností z něj 
nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup 
vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytováni dle předchozích vět 
smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za 
své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

3.3. Tento Dodatek Č. 1 vznikl dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany 
prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a že tento byl sepsán dle jejích pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni, ani 2a jinak nápadně nevýhodných podmínek.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha:
Žádost o prodloužen! termínu podání žádostí o vydání ÚR

V Českých Budějovicích, dne
16 -02- 2017

V Českých Budějovicích, dne

Scnová&é aim. lt 170 01 České Budéjovice 
ICO 2518475M CD Dit C22SI84750 
Tel 385 775 111 Fan 185 775 125 2

http://www.c-budeiovice.czl


Projektová a inženýrská kancelář

Senovážné nám. 1 -----------------------------------------------------------
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Statutární město České Budějovice 
investiční odbor 
Ing. Markéta Myslivečkovi 
Nám. Přemysla Otakara II. 1 a 2 

3 70 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Značka: 057/2017 vyduje: Sauko 
e-mail: i

v Č. Budějovicích 31. 01.2017

Akce: „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská - Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská - 

K. Uhlíře) - stavební úpravy"

Věc: Žádost o prodloužení termínu inženýrské činností pro DÚR a navazujících stupňů PD

Dobrý den,

tímto Vás žádáme o prodloužení termínu na inženýrskou činnost pro stupeň DÚR dle SOD ó. 2018 

30/1627 10. Upozorněni na prodlouženi termínu vzhledem k problematice projednání dotčených 

pozemků bylo podáno dne 24.11.2016.

Vážená paní inženýrko,

vzhledem k tomu, že jeden ze stavbou dotčených pozemků, pare. Č. 2376/1, k. ú. České Budějovice 

5, je spoluvlastněn 66 majiteli, a přes tento pozemek je vedena stávajícI komunikace, nebylo možné 

se z důvodu parametrů komunikace tomuto pozemku vyhnout Proto bude zapotřebí zajistit 

souhlasy se stavbou se všemi spoluvlastníky pozemku pro územní rozhodnuti a pro další stupeň 

PD, stavební povolení, bude nutná smlouva o smlouvě budoucí. Doporučujeme zajistit rovnou 

smlouvu o smlouvě budoucí se všemi spoluvlastníky pozemku už pro územní rozhodnutí. Zároveň 

je tento pozemek chráněn zemědělským půdním fondem (trvalý travní porost), tudíž je i toto potřeba 

ošetřit ve smlouvě o smlouvě budoucí, aby každý spoluvlastník pozemku souhlasil s vynětím 
potřebné části pozemku (část dotčená stavbou) ze ZPF-cca 200 m5

Tímto Vás žádáme o zajištění majetkoprávního vypořádání (Magistrát města České Budějovice, 

Majetkový odbor) se všemi spoluvlastníky tohoto, výše uvedeného pozemku. Dále pak žádáme o 

zajištění návrhu smluv pro stavbou dotčené pozemky jiných vlastníků - p.6. 2362/9; 2367/1; 2372/4; 

2470; 2360/4; 2478/11; 2478/1; 2344/1 vk. ú. České Budějovice 5 (identifikace pozemků - viz 

přífoha - výpis z KN).
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Z tohoto důvodu nebude pravděpodobně možné zajistit inženýrskou činnost ve stanoveném termín 

dle SoD č. 2016 001922 ze dne 26.7.2016 a proto Vás informujeme, že bude zapotřebí prodloužit 

terminy na inženýrskou činnost pro ÚR a SP z důvodu prodloužení thůty majetkoprávního 

vypořádání.
Vzhledem ke zjištění Majetkovým odborem MmČB, že jeden ze spoluvlastníků dotčeného pozemku 

je v nevypořádaném dědickém řízeni a druhý majitel řeší exekuční řízení, je nutné řešit úpravu 

projektové dokumentace a nové projednání upravené dokumentace. Návrh nových termínů je 

předmětem dodatku smlouvy o dílo.

S úctou

StflDv4inčnSm. 1,370 OJ Česk4 BtuKjovice 
IČO 25184750 ft DIČ CZ251S4750 
Td. 385 775 111 Fa': 385 775 125


