
Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb 
č. Objednatele 03PU-002088, č. Poskytovatele L-20-012-000 ze dne 11. 3. 2020

(dále jen „Dodatek č. 2"):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený:
Šumavská 33, 602 00 Brno 
IČ: 659 93 390

ředitelem Závodu Brno

Zhotovitel: Linio Pian, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
zastoupený: 
IČ: 27738809

jednatel

Smluvní strany se dohodiv na uzavření DODATKU č. 2/2021 ve znění:

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.3.2020 mezi sebou zavřely Smlouvu o 
poskytování služeb „JmK - projekční příprava staveb provozního úseku Závodu Brno" č. 03PU- 
002088 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zajištění zpracování projektové 
dokumentace vybraných staveb zajišťovaných Provozním úsekem Závodu Brno ŘSD ČR, a to 
včetně zajištění nezbytné inženýrské činnosti vedoucí k zajištění potřebných rozhodnutí věcně 
příslušných správních orgánů, potřebných pro zahájení vlastní realizace každé dané 
projektované stavby.

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílčím plnění Smlouvy je mj. zpracování dokumentace pro 
stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení a navazující 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem 1/19 Kunštát, průtah (dále 
jen „Stavba").

1.3. Smluvní strany konstatují, že přes veškeré úsilí zhotovitele z důvodů vytížení na straně 
stavebních úřadů není možné zajistit nabytí právní moci povolení v původním termínu 9/2021.
Žádost o vyjádření OD Jmk k PD byla odeslána 11/2020, žádosti o stavební povolení byly 
podány 12/2020. K 30.6.2021 žádná žádost nebyla přes urgence zahájena ani vyřízena.

1.4. Smluvní strany, ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím bodě 1.3 tohoto dodatku, 
shodně konstatují, že je nezbytné přiměřeným způsobem prodloužit lhůty plnění.

1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem 
jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").



Název zakázky:
1/19 Kunštát - rekonstrukce v km 217,500 - km 217,640 - DSP/PDPS 

Specifikace ceny

Název výkonu MJ počet Kč bez DPH
jednotek cena za MJ celkem

A - Průvodní zpráva
B - Souhrnné technická zpráva
C - Situační výkresy
D - Dokumentace objektů

Doklady
Soupis prací, rozpočet
Související dokumentace

Geodetické zaměření
Zjištění a ověření IS
Záborový elaborát
Planografické práce

IC - Inženýrská činnost

Uzavření smluv o vybudování a převzetí přeložek

Majetkoprávní příprava pro realizaci opěrné zdi
součet (bez DPH)
DPH 21%
celková cena vč. DPH

359 300 Kč
75 453 Kč

434 753 Kč


