
Dodatek č. l ke smlouvě č. .' /NV-49/202/

Dodatek č. l
ke Smlouvě o dílo č. INV-49/2021

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

pro realizaci stavby: Stavební úpravy v ul. Nová, Cheb

uzavřené ve smyslu § 2586 až 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,, občanský zákoník") mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
zastoupený:
(dále jen ,, objednatel")

město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ00253979

Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

Ĺ

2. zhotovitelem: Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka: C 17394
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb
IČO: 26392526
DIČ: CZ 26392526
bankovní spojení:
zastollpený: Ing. Jiřím Ševčíkem, jednatelem spoleČnosti
(dále jen ,, zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako ,, smluvní strany").

I.
Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 23.07.2021 Smlouvu o dílo č. INV-49/2021 (dále jen
,,smlouva o dílo"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele, že pro stavbu s názvem:
,,Stavební úpravy v ul. Nová, Cheb", řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dodá
objednateli projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení, na jejímž základě
bude stavba povolena, a projektovou dokumentaci pro provádění a výběr zhotovitele
stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního
položkového rozpočtu, na jejímž základě bude stavba realizována, zajistí inženýrskou
činnost vedoucí k získání společného povolení a dále autorský dozor při realizaci stavby;
vše v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo.

1.2 Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla vznikla další potřeba změnit
některá ustanovení smlouvy o dílo, dohodly se obě smluvní strany v souladu s ČI. V.
odst. 5.3 smlouvy o dílo na změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo (dále jen ,,dodatek č. l").
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Dodatek č. l ke smlouvě č.: /NY-49/202/

II.
Předmět dodatku

2.1 Při veřejném projednání záměru a pracovní verze PD rekonstrukce ulice Nová s veřejností
dne 10.11.2021 vzešly z jednání nové požadavky a podněty, které si žádají zapracování
do jednotlivých stupňů projektové dokumentace.
Z důvodu kontroly stavebního s technického stavu kanalizačních a vodovodních přípojek
a přípojek z dešt'ových svodů vlastníky jednotlivých nemovitostí v ulici Nová v terminu
do 05/2022 byla vlastníkům jednotlivých nemovitostí nabídnuta možnost, v případě jejich
opravy l výměny či provedení odizolování objektu ze strany od chodníku, tyto práce
zkoordinovat souběžně s plánovanou rekonstrukcí ulice. Současně dochází oproti
zpracované technické studii, z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi a vedením cizích
vlastníků a jimi požadovaných přeložek, ke změně umístěni ORL a retenční vsakovací
nádrže mimo ulici Novou, do ulice Obětí nacizmu. Na základě toho bude nutné tyto
požadavky a změny zapracovat pro projektové dokumentace.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení dob plnění
uvedených v ČI. IV. výše uvedené smlouvy o dílo následovně:

IV.
Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odst. 4.2 tohoto článku smlouvy o dílo ve znění:

J.2 S/n/l(vni strany se dohodly, že dílo bude provedeno v /7ásledujl'cl'ch terniínech.'

a) Zahájeni" plněni: - následující den po dni nabytí účinnosti této
smlouvy.

b) Předáni' projektové dokl/mentac'e pro - do /80 kalendářni"c'h dni ode dne zahájeni"
vydáni' společného povoleni' a žádosti plnění
o vydáni společného povoleni:

C) Předání projektové dokl//nen/ac'e pro - do 30 kalendářních dní ode dne nabyti'
prováděni a výběr zhotovitele stavby: právni moci společného úze/n/7l"ho

rozhodnuti' a stavebního povolenL

d) Předáni soupisu stavebni"ch pracl: - do 30 kalendářni'ch dní odpředáni' PDPS.
dodávek a služeb s výkaze/n výměr
a kontroh?l'ho položkového rozpočtu:

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujkích terminech:

a) Zahájení plnění: - následující den po dni nabytí úČinnosti
této smlouvy. .

b) Předáni projektové dokumentace pro - do 30.06.2022.
vydání společného povolení a žádosti
o vydání společného povolení:

C) Předání projektové dokumentace pro - do 30 kalendářních dní ode dne nabytí
provádění a výběr zhotovitele stavby: právní moci společného územního

rozhodnutí a stavebního povolení.

d) Předání soupisu stavebních prací, - do 30 kalendářních dní od předání PDPS.
dodávek a služeb s výkazem výměr
a kontrolního položkového rozpočtu:
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2.2 Z důvodu organizačních změn u objednatele dochází na straně objednatele ke zniěnám
kontaktních osob uvedených v ČI. X. výše uvedené smlouvy o dílo:

X.
Kontaktní osoby a doručování

Původní znění odst. 10.1 a 10.2 tohoto článku smlouvy o dílo ve znění:
10. l Sm/uvni' strany se dohodjy, že kon/ak/ni osoboupro technickou realizacipro/"ek/oyých prací

a odsouhlasení provedených pracíje na straně objednatele:
referentka odboru investičního;

a na straně zhotovite/e.' hlavníprojektant, Cka/t: 0301136.
10.2 S/n/l/vnl" s/ranv se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech snllln'nl'ch a jínančnich je

na straně obje"dnate/e.' Ing. Věra Ton?sová, vedouci' odboru i/n'estičniho,'
a na straně zhotovitele: Ing. Jiří Ševčík.

se ruší a nahrazuje novým zněním:
10.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou p1"o technickou realizaci projektových

prací a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele:
vedoucí odboru investiČního;

a na straně zhotovitele: hlavní projektant, ČKAIT: 0301136.
10.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je

na straně objednatele: Ing. Marcela NeČekalová, vedoucí odboru investiČního;
a na straně zhotovitele: Ing. Jiří ŠevČík, jednatel spoleČnosti.

III.
ZávěreČná ustanovení

3.1 Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek č. l nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Dodatek č. l nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím 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), ve znění
pozdějších předpisů. Objednatel se zavaztjje realizovat zveře.jnění tohoto dodatku č. 1
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

14.1 Dodatek č. l je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk.
Každý stejnopis má právní sílu originálu.

1 & 12. 2021V Chebu dn, qj2. V Chebu dne
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I kancelář
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Ing. Jiří Ševčík, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

, ,';;,'"C U ( '.,,',,, .
0 b Č '

""' l, n' "' "' j ' '
l

l. . ' Ĺ ;,;-

1

\ ,'
N . . l

Stránka 3 z 3


