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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. V2021-664/ORI ze dne 13.12.2021 

 
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 
 
Objednatel:              Město Nový Jičín     
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín  
Zastoupen:             Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru 

rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
IČO: 002 98 212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje 

a investic Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic 

Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový 
Jičín 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:       Ateliér Genius loci, s.r.o.             
Se sídlem:           Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 
společnost vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 8467 
Zastoupen:    Ing. arch. Ivetou Seitzovou, jednatelkou 
IČO:      64086135 
DIČ:                 CZ64086135 
Bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:     153430407/0300 
Zástupce ve věcech smluvních:   Ing. arch. Iveta Seitzová 
Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Iveta Seitzová 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 
Z důvodu nepředpokládané větší časové náročnosti získání stanovisek některých dotčených 
orgánů státní správy (SmVak) v rámci zpracovávání projektové dokumentace na akci 
„Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II. etapa“, se smluvní strany 
dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-664/ORI ze dne 19. 3. 2021 tohoto 
znění: 
 

I. 
 
V článku IV. – Termín plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto: 
 
1. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve třech samostat-

ných částech v těchto dílčích termínech: 
1. část díla - koncept DÚSP pro rozeslání k vyjádřením dotčených orgánů státní správy a 
správců inženýrských sítí bude zpracován a v elektronické podobě objednateli předán do 3 
měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.  
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2. část díla - dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) včetně stanovisek a 
vyjádření potřebných pro vydání společného povolení (inženýrská činnost) a zpracované 
žádosti o vydání společného povolení bude předána do 9 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy (zveřejnění v registru smluv). V případě nepředpokládaných průtahů ze strany 
správců inženýrských sítí, které zdrží termín odevzdání, pakliže budou důvody relevantní, 
zhotovitelem řádně písemně doložené a objednatelem akceptovatelné, bude formou 
dodatku termín plnění posunut. 
3. část díla - projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby předá zhotovitel 
objednateli v termínu do 30 dní od data nabytí právní moci vydaného společného povolení. 

Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě ve stupni DÚSP (z toho vč. 2x 
dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu *. dwg a *. pdf  (CD) a 5x v tištěné podobě ve 
stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu 
*. dwg a *. pdf (CD). 

 
 

II. 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti. 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a  
    zhotovitel jeden stejnopis. 
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 
 
 
 
Za objednatele                                      Zhotovitel 
V Novém Jičíně dne 8.6.2022    V Ostravě dne 13.6.2022  
   
 
 
  
 
  
……………………………     ……………………………  
Ing. arch. Jitka Pospíšilová     Ing. arch. Iveta Seitzová 
vedoucí Odboru rozvoje a investic    jednatelka společnosti 


