
Číslo smlouvy objednatele č.l: 541-2018-521101 
Číslo objednatele č. 2 : 03PT-003438 
Číslo smlouvy zhotovitele: 116-2999-18

DODATEK č. 4
smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 5. 2018 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BOHUSLÁVKY

Smluvní strany

Objednatel č.1: Česká republika -  Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1,779 00 Olomouc
Zastoupen: ředitelem KPÚ

pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:

vedoucí Pobočky Přerov 
referenti

Pobočky Přerov
Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:
E-mail :
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen: ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn právník ŘSD ČR,
jednat: Závodu Brno
V technických záležitostech oprávněn kontaktní osoba ŘSD ČR,
jednat: Závodu Brno
Adresa: 602 00 Brno
Telefon:
E-mail :
ID DS: zjq4rhz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo: Slavíčkova 840/1 b, 638 00 Brno
Zastoupen: jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:

jednatel



V technických záležitostech oprávněn 
jednat:

ředitel

Telefon:
E-mail :
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 41601483
DIČ: CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:

KS v Brně oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel")
(společně dále jako „smluvní strany")

Č I. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 je:

1. Změna termínu dokončení (termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo) dílčí části díla:
3. 5. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1. zákona 
z původního termínu 31.10. 2021 na nový termín 31.10. 2022.

Odůvodnění:
Hlavním důvodem změny termínu dokončení výše uvedené dílčí části díla je nedostatek státní a 
obecní půdy na pokrytí navržených prvků plánu společných zařízení a probíhající směna pozemků 
mezi SPÚ a vlastníky pozemků, jejíž dokončení se předpokládá v polovině roku 2022. Nesplnění 
zpracování dílčí části v původně sjednaném termínu prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

2. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele č. 2

nahrazuje jako osoba oprávněná jednat za objednatele č. 2
v technických záležitostech
Dále byla upravena adresa objednatele č. 2 a telefonní kontakt.

3. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za zhotovitele
nahrazuje jako osoba oprávněná jednat za zhotovitele v technických 

záležitostech ředitel.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 541-2018-21101, č. objednatele č. 2: 
03PT-003438 a č. zhotovitele: 116-2999-18, uzavřená dne 23. 5. 2018, ve znění dodatku č. 1 až 
dodatku č. 3 nemění.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.
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3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací" s vyznačenými změnami je 
nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy.

V Olomouci dne ....................... V Brně dne .................

Za objednatele Č.1: Za zhotoviteie: Digitally sicjned

Dáte:
2021.08.31 
13:47:35 +0200

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti

V Brně dne ...........

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno
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