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c) Původní text odst. 1. ČI. 4 ve zněni:

i

ČI. I

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl. I Smlouvy o dílo, a to v souladu 
s dokumentem Dodatek č. 1 k Obsahu změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě, který 
je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1.

a) Původní text odst. 2. Čl. 1 ve znění:
„2. Specifikace činností, které dílo zahrnuje, je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy „Obsah 

Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě“.
se ruší a nahrazuje tímto textem:

2. Specifikace činností, které dílo zahrnuje, je uvedena v příloze č. 1 smlouvy „Obsah Změny 
č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě“ a v Dodatku č. 1 k Obsahu změny č. 2 Územního 
plánu Nové Město na Moravě

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.6.2021

ARCHUM architekti s.r.o.
se sídlem Oldřichova 187/55, Nusle, 128 00 Praha 2
IČ: 01894871
DIČ: CZ01894871
zastoupená Ing. arch. Michalem Petrem, jednatelem
bankovní spojení: FIO, a.s.
Č.Ú.: 2800457124/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis, zn.: C 213080 
(dále jen „zhotovitel“)

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lenka Jamborová, vedoucí odboru SŽP 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ:00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

Čl. II
Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:
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uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené 
dne 16.6.2021, jejímž předmětem je provedení díla „Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na 
Moravě“. Tímto Dodatkem č. 1 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

b) Původní text odst. 1. písm. a) Čl. 2 ve znění:
,,a) dokumentace Návrhu změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě pro veřejné 

projednání do 3 měsíců od podpisu smlouvy
se ruší a nahrazuje tímto textem:

,,a) dokumentace Návrhu změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě pro veřejné 
projednání do 4 měsíců od podpisu smlouvy
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Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.3.
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Stanislav Marek 
místosta rosta

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených 
zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl 
ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 40. schůzi konané dne 10.5.2021 pod bodem č. 6/40/RM/2021 programu.

Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí 
s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy - 
registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové 
Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanoveni v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Ing. arch. Michal Petr 
jednatel

V Praze dne 
Zhotovitel:

ČI. Ill
Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v 
platnosti.

V Novém Městě na Moravě dne 
Objednatel:

10. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 k Obsahu změny č. 2 Územního plánu Nové 
Město na Moravě

n. 09, 2021

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 150.000,00 Kč 
(dále jen cena). Cena zahrnuje náklady dodavatele vynaložené při realizací díla. 
Zhotovitel je plátcem DPH.

se ruší a nahrazuje tímto textem:
„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 195.000,00 Kč 

(dále jen cena). Cena zahrnuje náklady dodavatele vynaložené při realizací díla. 
Zhotovitel je plátcem DPH.



Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě - zadání - dodatek .č 1
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Zpracování kompletního nového výkresu technické infrastruktury. Tento výkres bude nově 
součástí výrokové části ÚP.
Pro celé správní území bude vypracován aktuální výkres dopravní infrastruktury. Tento 
výkres bude součástí výrokové části ÚP.
Bude přepracován výkres veřejně prospěšných staveb a opatření pro celé území města 
s dopadem do příslušných kapitol textové části a tu zejména do kapitol g) vymezení veřejně 
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, stave a opatření k zajišťování obrany a 
bezpečnosti stát a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a 
h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel 
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního 
zákona.
V souvislosti s převodem ÚP do jednotného standartu bude vyhotoven nový výkres 
etapizace.


