
Číslo objednatele: FM/301/2020/TSÚ-Pe 
Číslo zhotovitele: 2020-3-13

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této

dokumentaci

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem: 
IČO :
DIČ :

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Zastoupeno vedoucím 
střediska:
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:
Pověřen k jednání ve věcech 
realizace stavby:

a základě pověření ředitele

edoucí střediska 
edoucí TSÚ střediska 
mostní technik střediska

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

Zhotovitel:

Se sídlem:
Provozovna:
Doručovací adresa:
Tel:
Zastoupen :

IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:
Pověřen k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava-Výškovice 
Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-Zábřeh

jednatel
* jednatel

27764613 
CZ 27764613
OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

ednatel
jednatel

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

II.
1. Smluvní strany dne 09.12.2020 uzavřely smlouvu na: Zpracování ZPD v rozsahu PDPS a 

DSP na stavbu: „Silnice III/01146 -  propustek ev.č. 01146-5P v obci Nýdek“.

Zpracování ZPD v rozsahu F1DPS a DSP na: „Silnice III/01146 -  propustek ev.č. 01146-5P v obci Nýdek'



2. Z důvodu nevhodně umístěných vedení inženýrských sítí bude nutno navrhnout nový 
propustek jako atypický, provést přeložku vodovodu, navrhnout záporové pažení při úplném 
překopu silnice a dále navrhnout provizorní přemostění přes výkop během stavby. Z těchto 
důvodů bude nutno změnit rozsah dokumentace z DSP na DUSP.

3. Vzhledem ke změnám v rozsahu projektové dokumentace bude nutno upravit termíny plnění.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku III. Předmět plnění se záhlaví odstavce 2.1 

nahrazuje novým zněním:
2.1. Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP)

2. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1 
nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) projektovou dokumentaci pro společné povolení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 
této smlouvy do 30.6.2021,
b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele
a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 2 týdnů po 
nabytí právní moci společného povolení.

3. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku VII. Cena díla se odstavec 1 nahrazuje 
textem
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez 
DPH

(v Ké)

DPH 21 
% (v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

1. část Zaměření (polohopis 
výškopis) + průzkumy
(čl. III, odst. 3 smlouvy)

1. část celkem
2. část PD pro společné povolení 

(DUSP)
(čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

2. část celkem
3. část PD stavby pro výběr 

zhotovitele a pro 
provádění stavby (PDPS)
(čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)
Plán BOZP

3. část celkem

Cena celkem 78 000,00

4. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1, 
písmeno a) nahrazuje textem:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a podat žádost o vydání společného povolení v termínu:

a) do 31.8.2021
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IV.
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.l 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 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:

Vedoucí střediska Frýdek-Místek jednatel společnosti
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