
1 l/VZ/2021 Dl Rekonstrukce silnice III/l0577 Adamov

D O D A T E K  C . l  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pL znění, dále také jen „dodatek"

Rekonstrukce silnice 111/10577 Adamov

. . . .

ID datové schránky: bjpdzta
Bankovní spojení: ................ ........... ....., pobočka Praha 1, č. účtu: .............................

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl 
B, vložka 1561, datum zápisu 4.5.1992.

Zástupce ve věcech smluvních: ................ ........ tel.:.....................
Zástupce ve věcech technických: ....... .......... ......... tel.: ....................

...... .......................... tel.: ....................
Odpovědný stavbyvedoucí: ...... ............. tel.: ...................... č. autorizace 37979)

................................., tel.:...................... (č. autorizace 39684)

jako „ zhotovitel “  na straně druhé



11/VZ/202I Dl Rekonstrukce silnice 111/10577 Adamov

1.
Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. zhotovitele 1082015LLH.01 a ě. objed
natele 11/VZ/2021 uzavřené dne 20. 4. 2021 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve
řejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly po podpisu smlouvy a nebylo 
možné je předvídat (viz příloha), se mění termíny plnění uvedené v článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy 
o dílo a nově zní takto:

3. i . Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad duben 2021)
Zhotovitel je  povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 
Dokončení prací a předání stavby: do 154 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně 
Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 184 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně (viz 
bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 184 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je  současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu 
platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regis
tru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., ob
čanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je  platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřej
nění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné 
vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Žádost zhotovitele ze dne 5. 8. 2021 
Aktualizovaný harmonogram stavby
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Věc: Rekonstrukce silnice 111/10577 Adamov
Žádost o posun termínu dokončení prací

České Budějovice dne 
5. 8. 2021

Vážená paní ředitelko,

dne 20. 4. 2021 nabyla účinnosti smlouva o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce silnice 111/10577 
Adamov" (číslo smlouvy objednatele: 11/VZ/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 1082015LLH.01).

Předání staveniště bylo provedeno dne 26.4.2021. V den předání staveniště byly zahájeny stavební
práce.

Stavba je spojená s výstavbou chodníků, vodovodu a veřejného osvětlení, které jsou investované 
Obci Adamov. V průběhu výstavby zažádal starosta obce Hůry, pan Jiří Borovka, o prodloužení vodovodu 
SO 301 a rozšíření obrub ohraničujících komunikaci SO 101a. Celkem se jedná o 118 m potrubí DN 100 mm 
a 208 m silničních obrub. Daná rozšíření jsou investovaná obcí Hůry.

Provedení vodovodu a obrub bylo konzultováno a odsouhlaseno všemi účastníky výstavby při 
kontrolních dnech stavby, přičemž provedení zmíněných prací bylo podmíněno prodloužením termínu stavby 
u investorů Správy a údržby silnic a Obce Adamov. Na vodovod bylo avizováno na KD č.3 nutné prodloužení 
termínu o 13 dní a na obruby o 9 dní, celkem tedy o 22 kalendářních dní. S ohledem na dosavadní postup 
výstavby, kdy se podařilo vybrané činnosti zrychlit oproti harmonogramu prací navrhujeme, v souladu s čl. 
3.3, 3.4. a 3.5. výše uváděné smlouvy o dílo, prodloužení termínu dokončení prací a předání stavby o 14 
kalendářních dnů, namísto původně avizovaných 22 kalendářních dnů.

Navrhujeme uzavření dodatku č. 1, ve kterém bude upraven termín dokončení prací a předání 
stavby, a to na 154 dnů, tj.do 26. 9. 2021 a termín kompletního dokončení a předání díla, a to na 184 dnů, tj. 
do 26. 10. 2021.

Přílohy:
Zápis z 3. kontrolního dne stavby 
Zápis ze 7. kontrolního dne stavby

Předem děkuji za vstřícný postoj.

S přátelským pozdravem

EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
V  +420 224 951111 -  F/ +420 224 933 525 -  www.eurovia.cz

IČ: 4S27492',, DIČ: CZ«27492*Í, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

http://www.eurovia.cz
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Zápis z 3. kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce silnice 111/10577 Adamov"

7.6.2021 Přítomní viz. prezenční listina 

Termín zahájení prací: 26. dubna 2021 

Termín dokončení prací: 12. září 2021

3. Objednatel: Správa a údržba siln ic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, České Budějovice 370 10
Zastoupený ....... . . . . . . ........... -  dočasně pověřený vedením
organizace
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
Tel: 387 021 010

4. Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zastoupený ............................., ředitel závodu České Budějovice 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
Tel: 387 203 417

5. TDS: Budway s.r.o.
Ostrolovský Újezd 81, 374 01
IČO: 08521727
Zastoupená :.........................
tel.: ...................., email:.................................

6. Koordinátor BOZP: MS-Progress s.r.o
Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou 
IČO: 28149327
Tel: ...................., email: s.....................................

7. Zpracovatel PDPS: Ging s.r.o
Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice 
IČO:25166891



BUDWAY

1. Postup prací stavby, kontrola harmonogramu

- Zhotovitel odfrézoval stávající asfaltobetonové vrstvy.
- Zhotovitel má dokončen objekt SO301a.
- Zhotovitel zahájil zemní práce na SO101a Komunikace, pokládku drenáží a 

separační geotextilie. Dále je nasypána 1.KV frakce 0-125mm v úseku 0,24 km 
až 0,3 km.

Práce postupují dle harmonogramu, který je přílohou SOD.

2. Financováni stavby:

Fakturace za měsíc květen, fa č. 5803003649

Fakturace: Ixměsíčně, bude předložena ke schválení na konci měsíce června.

3. Vícepráce, méněpráce, změnové listy:

Drobné změny oproti PDPS budou zakreslovány do přehledné situace a 
zapisovány do stavebního deníku, poté budou tyto změny vyznačeny v DSPS. Tyto 
drobné změny nebudou zasahovat mimo pozemky záboru stavby, nebudou mít dopad na 
termín dokončení stavby.

4. Kontrola technologických předpisů nebo pracovních postupů:

- Zhotovitel upozorňuje na dodržování PD, konkrétně provádění podsypu pod 
potrubím, dle výkresu SO301, detail uložení kanalizačního potrubí. TDS Záda o 
zasláni fotografii poslaných provozovateli.

- Zhotovitel průběžně vytyčuje a obnovuje polohu stávajících inženýrských sítí.
- Zhotovitel předložil ke kontrole provozovateli Čevak a.s. kamerovou zkoušku 

potrubí SO301a



BUDWAY

5. Kontrola dokladů k vlastnostem materiálů:

Veškeré doklady k dodávaným materiálům budou předkládány v dostatečném 
předstihu před zabudováním k odsouhlasení. Doklady budou součástí závěrečné zprávy. 
Bude veden seznam předložených materiálů.

6. Předložené zkoušky:

Ke všem prováděným zkouškám zhotovitel vždy vyzve v dostatečném předstihu 
TDS k účasti u zkoušek, kopie od zkoušek předloží k měsíční fakturaci.

Zkoušky jsou evidovány v samostatné příloze.

7. Koordinátor BOZP:

Koordinátor vydal zápisy:
1. 6.5.2021
2. 17.5.2021
3. 24.5.2021

Zhotovitel nahlásí koordinátorovi všechny subdodavatele, kteří se budou na stavbě 
pohybovat.

Zhotovitel vyvěsil cedulky OIP 
Zhotovitel vyvěsil stavební povolení

8. Ostatní:

Zhotovitel zajistí přístup při svozu domovního dopadu -  průběžně
Zhotovitel se dohodl se starostou obce Adamov .............................., že vždy den 

před svozem bude dohodnut způsob, dle situace na stavbě.

Zhotovitel předložil k odsouhlasení aktualizovaný KZP -  objednatel požaduje 
u kontrol, které provádí zástupce zhotovitele, doplnění TDS. Splněno, vypouští se.

Zástupci firmy CB PLYN s.r.o. potvrdili nástup a délku trvání výstavby plynovodu 
dle harmonogramu, který je přílohou v SOD. Tedy od 31.5.2021, doba výstavby 4 týdny.
Termín nástupu a zahájení výstavby splněn.

Zhotovitel prověří sondami, zda vzhledem k odstupovým vzdálenostem od 
stávajících kabelů a plynovodu, bude možné dle požadavku SúS Jk umístit celý vodovod 
do chodníku (mimo komunikaci). Ihned po dokončení sond, bude TDS vyzván k prohlídce 
na místě stavby. Splněno vypouští se.



BUDWAY

TDS byl vyzván k prohlídce 18.5.2021 za účasti SÚS Jk, provozovatele Čevak, 
starosty obce, TDS Obce. Byla konstatována nutnost vedení části vodovodního potrubí 
v komunikaci, která je ve správě SÚS Jk. Dle dohody, zhotovitel předložil novou trasu, 
zákres do situace, k vyjádření p. ............. -  SÚS Jk. Ten v pátek 21.5.2021 vydal 
souhlasné stanovisko s nově navrženou trasou. Splněno, vypoušii se.

Starosta obce Húry upozornil na zhoršující se stav komunikace naproti obecnímu 
úřadu, způsobený otáčením těžké nákladní techniky. Tivá.

Zhotovitel požádal na KD o prodloužení termínu dokončení díla o poměrnou část, 
vzhledem k navýšení objemu prací na vodovodu cca 128m a nových obrubnících cca 
208m, o 22dnů. Dle článku 3.3. SOD č.o.: 11A/Z/2021 má zhotovitel na změnu nárok, 
vzhledem ke změně rozsahu prací nebo realizace víceprací. Protože se práce netýkají 
SO301a, SO101a TDS žádá o prověření smluvního vztahu s investorem řešené části -  
Obec Hůry. Pokud smlouva s obcí Hůry připouští prodloužení termínu na základě nárůstu 
objemu prací, za TDS prosím, aby se zhotovitel vhodným postupem prací pokusil 
požadovaných 22 dnů zkrátit na minimum.



BUDWAY

Kontrolní dny budou probíhat po dohodě vždy 1x za 14 dní -  pondělí 10:00. 

3. kontrolní den stavby proběhne v Pondělí 21.06.2021 v 10:00

Přílohy: Prezenční listina

Zapsal:

V Českých Budějovicích
07.06.2021



B U D W A Y
I M Í f  HVOS.KA v r  * ř A V f  «««<“ » VI

Zápis z 7. kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce silnice 111/10577 Adamov"

02.8.2021 Přítomní viz. prezenční listina 

Termín zahájení prací: 26. dubna 2021 

Termín dokončení prací: 12. září 2021

3. Objednatel: Správa a údržba siln ic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, České Budějovice 370 10
Zastoupený ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dočasně pověřený vedením
organizace
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
Tel: 387 021 010

4. Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zastoupený.............................., ředitel závodu České Budějovice 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
Tel: 387 203 417

5. TDS: Budway s.r.o.
Ostrolovský Újezd 81,374 01
IČO: 08521727
Zastoupená : ........................
tel.: ...................., email:.................................

6. Koordinátor BOZP: MS-Progress s.r.o
Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou 
IČO: 28149327
Tel: 739 219 620, email: soukup8044@gmail.com

7. Zpracovatel PDPS: Ging s.r.o
Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice 
IČO: 25166891

mailto:soukup8044@gmail.com
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1. Postup prací stavby, kontrola harmonogramu

Zhotovitel odfrézoval stávající asfaltobetonové vrstvy.
Zhotovitel má dokončen objekt SO301a.
Práce na objektu SO101a postupují z cca desetidenním zpožděním oproti 

harmonogramu, který je přílohou SOD. Zhotovitel uvedené zpoždění odůvodňuje 
vícepracemi na objektu vodovodu. Přesněji bude zpoždění určeno na příštím KD, dle 
postupu na objektu SO101a. -  Zhotovitel zažádá písemně o prodloužení termínu, na 
základě objektivních příčin, víceprací na vodovodu a obrubnících.

Zhotovitel provádí 1 .konstrukční vrstvu na objektu S0101 a a obruby v severní části 
stavby.

2. Financování stavby:

Fakturace za měsíc květen, fa č. 5803003649 
Fakturace za měsíc červen, fa č. 5803011363

Fakturace: Ixměsíčně, bude předložena ke schválení na konci měsíce července.

3. Vícepráce, méněpráce, změnové listy:

Drobné změny oproti PDPS budou zakreslovány do přehledné situace a 
zapisovány do stavebního deníku, poté budou tyto změny vyznačeny v DSPS. Tyto 
drobné změny nebudou zasahovat mimo pozemky záboru stavby, nebudou mít dopad na 
termín dokončení stavby.

4. Kontrola technologických předpisů nebo pracovních postupů:

Zhotovitel průběžně vytyčuje a obnovuje polohu stávajících inženýrských sítí.
TDS požaduje předložit tepř. (pracovní postup) a recepturu pro recyklaci za 

studená, před zahájením prací. -  Původní receptura bude před zahájením recyklace za 
studená ověřena přímo na odtěženém materiálu geologem stavby.

5. Kontrola dokladů k vlastnostem materiálů:

Veškeré doklady k dodávaným materiálům budou předkládány v dostatečném 
předstihu před zabudováním k odsouhlasení. Doklady budou součástí závěrečné zprávy. 
Bude veden seznam předložených materiálů.

Zhotovitel předložil ke schválení dodavatele potrubí kanalizační stoky, za 
provozovatele (Čevak a.s.) materiál odsouhlasil Josef Wostl, za TDS bez připomínek.

Při kontrole stavby byly schváleny Uliční vpusti (sifonové) a betonové výrobky 
(obrubníky).

6. Předložené zkoušky:
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Ke všem prováděným zkouškám zhotovitel vždy vyzve v dostatečném předstihu 
TDS k účasti u zkoušek, kopie od zkoušek předloží k měsíční fakturaci.

Provedena kontrola rovinatosti a únosnosti 1 .KV v km 0,24 -  0,43. Požadavky PD 
dodrženy.

Zhotovitel předložil objednateli a provozovateli kamerovou zkoušku SO301a 
kanalizace. -  V úsecích Š2-S1 a Š3-Š2 nutné vyčistit sediment a provést opětovně 
kamerovou zkoušku
Zhotovitel předložil protokol o zkoušce zemní pláně v km 0,25 s výsledkem 
Edef2 84mPa -  Parametr splněn

Zhotovitel předložil protokol o zkoušce 1. KV v km 0,38 s výsledkem 
Edef2 112 mPa -  Parametr splněn

Všechny protokoly budou součástí závěrečné zprávy.

7. Koordinátor BOZP:

Koordinátor vydal zápisy:
1.06.5.2021
2. 17.5.2021
3. 24.5.2021
4. 08.6.2021
5. 21.6.2021
6. 01.7.2021
7. 20.7.2021

Zhotovitel nahlásí koordinátorovi všechny subdodavatele, kteří se budou na stavbě 
pohybovat.

Zhotovitel vyvěsil cedulky OIP 
Zhotovitel vyvěsil stavební povolení

8. Ostatní:

Zhotovitel zajistí přístup při svozu domovního dopadu -  průběžně 
Zhotovitel se dohodl se starostou obce Adamov .............................., že vždy den 

před svozem bude dohodnut způsob, dle situace na stavbě. -  Trvá.

Starosta obce Hůry upozornil na zhoršující se stav komunikace naproti obecnímu 
úřadu, způsobený otáčením těžké nákladní techniky. - Trvá
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Kontrolní dny budou probíhat po dohodě vždy 1x za 14 dní -  pondělí 10:00.

8. kontrolní den stavby proběhne v Pondělí 16.08.2021 v 10:00

Přílohy: Prezenční listina

V Českých Budějovicích 
02.08.2021
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HARMONOGRAM STAVBY: Rekonstrukce silnice 111/10577 Adamov
2021

Harmonogram je on*ntaíi* Twmimr provadW jednotlivých prací se mohou IBrt v riviiVrHi na klimatických podmínkách a fiahodflých, nebo nepfedpuWAdjnÝch skmeí nostech


