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Dodatek č. 2  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení díla 

 

„Kanalizace Tršnice – projektová dokumentace“ 
 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 zastoupené:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

    2. zhotovitelem:    Ing. Jan Šinták 

se sídlem:    Kolová 2, 362 14 Kolová 

 IČO:                   11386096 

  DIČ:   CZ5809181037 

  Bankovní spojení:   KB Karlovy Vary, č.ú.: 44747341/0100   

 zastoupený:                     Ing. Janem Šintákem 

 
 

 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:  

 

Preambule 

 

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci projektové dokumentace a jejího projednávání 

s dotčenými vlastníky nemovitých věcí, které objednatel nemohl dopředu předpokládat, nebylo 

možné realizovat dílo v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo v čl. III. doba plnění a dodací 

podmínky.  

 

Na základě požadavku společnosti Chevak Cheb a.s. na změnu technologie odkanalizování obce 

Tršnice a podmínek vydaných Státním pozemkovým úřadem a požadavkem na změnu trasy 

kanalizace je nutné celý projekt předimenzovat do tlakové kanalizace a v místě dotčeného pozemku 

SPÚ najít jinou trasu kanalizace včetně vyřešení nových majetkových vztahů. 

 

Předmětem tohoto dodatku je tedy dílčí změna v plnění termínu díla.  
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Článek III. 

Doba plnění a dodací podmínky 

 

Původní znění odstavce 3.2 tohoto článku ve znění: 
 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:  

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo  

Předání variantních studií: do 10.12.2019  

Předání hrubopisu DÚR: do 01.03.2020 

Předání čistopisu DÚR: do 10.04.2020  

Předání DSP: do 31.07.2020  

Podání žádosti o SP na SÚ: do 15.12.2020  

Předání PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr: do 15.12.2020 

 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech 

náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou 

dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.  

  

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:  

Podání žádosti o SP na SÚ: do 31.03.2021  

Předání PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr: do 30.07.2021 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech 

náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou 

dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této 

smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

  

  V Kolové dne                    V Chebu dne  

 

 

 

 

......................................................   ……..................................................... 

    za zhotovitele             za objednatele 

     Ing. Jan Šinták                       Mgr. Antonín Jalovec, starosta  
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