
Číslo objednatele: FM/187/2020/TSÚ-Pe 
Číslo zhotovitele: 115/2020

D O D A T E K  č. 2 K E  S M L O U V Ě

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále
jen „dodatek č. 2")

Objednatel:

Se sídlem:
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:

Zastoupeno vedoucím 
střediska:

Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

na základě pověření ředitele

Pověřen k jednám ve věcech 
realizace stavby: edoucí TSÚ střediska 

mostní technik střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:

Se sídlem:
IČO :
DIČ :
Zastoupen :
T e l: 
e-mail:
Zastoupen :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Živnostenský list:

Bankovní spojení:
Pověřen k jednám ve věcech 
smlouvy a realizace stavby:

Ing. Stanislav Fuchs -  F projekt
Wintrova 928/22, 747 06 Opava
47637781
CZ6109030026

Nezapsán v OR
Vydal Okresní úřad Opava, 4.1. 1993 
č. 93/711560/5673/4519A

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na stavbu „Silnice 111/48413 rekonstrukce propustku
ev.č. 48413-9P v km 1,413 v obci Janovice" -  dodatek č. 2



I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.6.2020 smlouvu na zpracování projektové dokumentace na 
stavbu „Silnice 111/48413 rekonstrukce propustku ev.č. 48413-9P v km 1,413 v obci 
Janovice" a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva").

2. Vzhledem ktomu, že stavební úřad ani po uplynutí 56 dnů od podání žádosti zatím 
nezahájil stavební řízení, nelze očekávat, že by správní řízení, včetně nabytí právní moci, 
bylo ukončeno do data uvedeného v dodatku č. 1 smlouvy. Protože tuto skutečnost nebylo 
možno předvídat ani ji ovlivnit, smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 
smlouvy o dílo.

II.
1. Smluvní strany se dohodly, že v části B čl. IV. Doba a místo plnění se text v odstavci 1., 

v druhé větě mění následovně:

Termín předání DSP dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy: do 31.8.2021

2. Smluvní strany se dohodly, že v části C článku XIV. Doba a místo plnění se v odstavci 1.
nahrazuje poslední věta původního textu tímto textem:

Termín předání stavebního povolení s NPM: do 31.8.2021

III.
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na stavbu „Silnice 111/48413 rekonstrukce propustků
ev.č. 48413-9P v km 1,413 v obci Janovice" -  dodatek č. 2


