
DODATEK č. 3

ke Smlouvě ě. SMLO-43/1153/OST/20/2021 
na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Propojení silnic D35 a 1/35 Rokytno - Býšť“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

(dále jako „Dodatek“):

1. Správa a údržba silnic Pardubického
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

zastoupena:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
se sídlem:

IČO:
zápis v obchodním rejstříku:

zastoupena:
(dále jen „Poskytovatel“)

kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
00085031
CZ65993390
pod spisovou značkou Pr 162 vedena u 
Krajského soudu v Hradci Králové 
Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Bozděchova 1668/13a, Pražské předměstí,
502 00 Hradec Králové
27466868
pod spisovou značkou C20666 vedena u
Krajského soudu v Hradci
Králové
Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.1. Na základě Dohody o postoupení Smlouvy o dílo č. ODSH/15/23984 na zhotovení 
projektové dokumentace a Smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta 
č. ODHS/15/23985 pro stavbu „Propojení silnic D35 a 1/35 Rokyno - Býšť“ je Objednatel 
postupníkem, tj. nabyvatelem, veškerých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o 
dílo č. OR/15/23702 na zhotovení projektové dokumentace stavby „Propojení silnic D35 
a 1/35 Rokytno - Býšť“ ze dne 17.09.2015 (dále jen „Smlouva“) a Smlouvy o 
poskytování služeb autorského dozoru projektanta pod číslem OR/15/23703.
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Článek 2.

Předmět dodatku

Na základě článku XI. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy 
spočívající v úpravě termínu při zhotovení projektových dokumentací ve stupni PDPS- 
DZS včetně zpracování metodou BIM.

2.1. Přílohami Dodatku jsou dokumenty s následujícím označením:

o Žádost o úpravu smluvních podmínek - posun termínu ze dne 27.9.2021

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek III. Termín plnění, bod 1.

Text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem v následujícím znění:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli 
v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. c. včetně zpracování metodou BIM nejdéle 
do 30. listopadu 2021 (za předpokladu předání geodetického zaměření do 31. října 
2021)

Důvod pro posun termínu je požadavek objednatele na zohlednění výsledných terénních 
úprav po záchranném archeologickém průzkumu v dokumentace PDPS-DZS. Geodetické 
zaměření konečných terénních úprav zajistí objednatel a předá poskytovateli.

Článek 3.

Ostatní ujednání

3.1. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci 
Smluvních stran a nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“).

3.2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
Smluvní strany následující:

3.2.1. Objednatel zveřejní Dodatek v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku ani Smlouvy nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.
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3.4. Poskytovatel prohlašuje, že jím v tomto Dodatku a Smlouvě uvedené údaje, na které se 
mohou vztahovat právní předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně 
dostupnými, nebo s jejich zpracováním Objednatelem souhlasí za účelem plnění Smlouvy 
po dobu plnění Smlouvy a za účelem zveřejnění Dodatku a Smlouvy v registru smluv po 
dobu neurčitou.

3.5. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněná a 
v platnosti.

3.6. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž 
Objednatel i Poskytovatel obdrží dva.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
a že si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem./

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Za Objednatele v Pardubicích dne Z- V

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Za Poskytovatele v Hradci Králové dne 9,
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DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELAR

V Hradci Králové 27.9.2021

technický náměstek 
Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Akce: Propojení silnic D35 a 1/35 Rokytno - Býšť

Věc: Žádost o úpravu smluvních podmínek- posun termínu

V souladu se Smlouvou o dílo č. ODSH/15/23984 na zhotovení projektové dokumentace a Smlouvy o 
poskytování služeb autorského dozoru projektanta č. ODHS/15/23985 pro stavbu „Propojení silnic D35 a 1/35 
Rokytno - Býšť“ a s odvoláním na článek „XI. Změny, vícepráce“ Vás tímto žádám o úpravu smluvních 
podmínek spočívajících v úpravě termínu při zhotovení projektových dokumentací ve stupni PDPS-DZS včetně 
zpracování metodou BIM a to takto:

Původní znění smlouvy dle Článek III. Termín plnění, bod 1.:

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. c. včetně zpracování metodou BIM nejdéle do 3O.září 2021 od 
předání a převzetí díla dle čl. I. bod 1. písm. b. (včetně pravomocného stavebního povolení)

Navrhované znění smlouvy dle Článek III. Termín plnění, bod 1.:

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. c. včetně zpracování metodou BIM nejdéle do 30.listopadu 2021 
(za předpokladu předání geodetického zaměření do 3 I. října 2021)

Důvod pro posun termínuje požadavek objednatele na zohlednění výsledných terénních úprav po záchranném 
archeologickém průzkumu v dokumentace PDPS-DZS. Geodetické zaměření konečných terénních úprav zajistí 
objednatel a předá poskytovateli.

Ing. Miloš Burianec


