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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 229/2020

I. Smluvní strany

město Dobříš
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
CZ-00242098
00242098
Ing. Pavlem Svobodou, starostou města 
318 533 311
epodatelna@mestodobris.cz
19-521732389/0800

Objednatel:
Sídlo:
DIČ:
IČO:
zastoupen:
tel.:
e-mail: 
číslo účtu: 
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ATELIÉR VORLÍČEK, s. r. o.
ssoba oprávněná jednat ve věcech tohoto dodatku smlouvy: Ing. arch. Miloslav Vorlíček 
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Okružní 28/14, 326 00 Plzeň 
04436571 
CZ04436571 
604 205 938

e-mail: vorlicek@ateliervorlicek.cz
číslo účtu: 115-1210480297/0100 
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

tel.:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XI odst. 2 smlouvy o dílo č. 
229/2020 ze dne 27.05.2020, jejímž předmětem je zpracování změny č. 3 Územního plánu 
Dobříš a vyhodnocení vlivů zněny č. 3 územního plánu na udržitelný rozvoj území,

tento dodatek č. 1

II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
1. V článku IV (Doba plnění) odst. 3 se termín předání „31.03.2022“ nahrazuje termínem 
„28.02.2023“.
2. V článku VII (Podklady) odst. 1 se za dosavadní text vkládá nový bod 1.8, který zní:

„1.8) Územní studie Brodce“, jejíž využití schválil Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby 
a životního prostředí, oddělení výstavby, úřad územního plánování (dále jen 
„pořizovatel") 26.01.2022.“.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden 

obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden pořizovatel.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
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smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv
zajistí objednatel.

3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo schválila Rada města Dobříše na své schůzi
konané dne 08.02.2022 usnesením č. 22/109/2022/RM.

dne..... 2-.V'0Z‘-2022V Dobříši dne 16.02.2022

za zhotovitele:za objednatele:

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

MĚSTO DOBŘÍŠ
263 01 Dobřil, Mírové nám. 119
tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305

Stránka 2 z


