
Smlouva o dílo 
Dodatek č. 4 

 
číslo zhotovitele: 02-O-3188-5386/16 číslo objednatele: SD/00375/2016 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku  
 

Odbahnění Malého Jordánu –  
projektová dokumentace a související činnosti 

 
Objednatel:     Město Tábor 

 Sídlo:      Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 

 Statutární orgán:   Ing. Jiří Fišer, starosta města 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy 

a realizace investic 

 Bankovní spojení:   Česká spořitelna Tábor 

 č.ú.:     9021-0701427349/0800 

 IČ:     00253014 

 DIČ:     CZ0025301 

 (dále jen objednatel) 

Zhotovitel:     Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

 Sídlo:      Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56 

 Jednající:      Ing. Jan Cihlář, ředitel D 02 

 Zástupce pro věci technické:  Ing. Pavel Menhard 

 Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Praha 5 

 č.ú.:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 IČ:     47 11 69 01 

 DIČ:     CZ47116901 

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 

(dále jen zhotovitel) 



Zdůvodnění dodatku 
Na základě podané žádosti o ohlášení stavby byl ze strany Vodoprávního úřadu městského 
úřadu města Tábor vznesen požadavek na doplnění dokladové části projektové 
dokumentace. Při doplňování těchto podkladů byl zjištěn požadavek Stavebního úřadu 
města Tábor na podání žádosti o Územní souhlas s ohlášením stavby. Tento požadavek 
sebou přináší nutnost úpravy PD a autorizaci její části autorizovanou osobou v oboru 
Dopravní stavby. Z tohoto důvodu předložil zhotovitel tento   dodatek  ke smlouvě o dílo č.: 
SD/00375/2016, s tím, že předpokládá vydání Územního souhlasu s ohlášením stavby 
v posledním týdnu března a vydání Souhlasu s ohlášením stavby v posledním dubnovém 
týdnu roku 2017. 
 

 

Na základě výše zmíněného se smluvní strany se dohodly na změně následujícího článku 

smlouvy. 

 

Článek III. 
Doba plnění 

 
Pro plnění veřejné zakázky jsou zadavatelem stanoveny následující termíny: 
 
Dokumentace pro ohlášení stavby: do 31. 4. 2017 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 02-O-3188-5386/16 se nemění. 
 
 
 
 
Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 
 
 
 
 
V Táboře dne ...................     V Praze dne ....................... 
 
 
Objednatel       Zhotovitel 
 
 
 
 
 
...........................................     ............................................... 
Ing. Jiří Fišer       Ing. Jan Cihlář 
starosta města Tábor      ředitel divize D02, VRV a.s.  


	OLE_LINK2

