
DVT Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava + rekonstrukce koryta                              č. akcí 119150012, 219150028 

1 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952160061 

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo stavby objednatele:  119150012, 219150028 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností 

    Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ 

Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS) 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu   103914702/0300 

Telefon:   495088111 

E-mail:   labe@pla.cz 

(dále jen jako objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Adresa sídla:   Chrudim III., Píšťovy 820, PSČ 537 01 

Statutární orgán:  Ing. Josef Drahokoupil, jednatel 

    Ing. Jiří Vala, jednatel 

    Mgr. Pavel Vančura, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Josef Drahokoupil  

 Ing. Jiří Vala 

 Mgr. Pavel Vančura 

Zástupce pro věci technické: Ing. Jakub Eichler 

IČ:    15053695       

DIČ:    CZ15053695       

Obchodní rejstřík:  Městský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 

Číslo účtu:   272199033/0300 

Telefon:   469682303-05     

E-mail:   ekomonitor@ekomonitor.cz  

 

(dále jen zhotovitel) 
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Z důvodů zjištěných v průběhu projekčních prací a zajišťování inženýrské činnosti, které ne-

bylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany se dohodly na následu-

jícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160061 v jednotlivých článcích 

takto: 

 

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.  

Stávající text:  

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce 

v následujících dílčích termínech: 

č. akce 119150012 Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava koryta, ř.km 

    2,210 - 8,590 

I. etapa – DSJ: ……………………………………………………… do 30. 09. 2016 

II. etapa – IČ: ………………………………………………………. do 31. 12. 2016 

IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019 

 

č. akce 219150028 Radechovka, Horní a Dolní Radechová, rekonstrukce  

    koryta, ř.km 2,210 - 8,590  

 I. etapa – DUR: ……………………………………………………. do 31. 08. 2016 

II. etapa – IČ: ……………………………………………………… do 31. 12. 2016 

III. etapa – DSP + IČ: ………………………………………………do 30. 03. 2017 

IV. etapa – DPS:  ……………………………………………………do 15. 05. 2017 

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2019 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce 

v následujících dílčích termínech: 

č. akce 119150012 Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava koryta, ř.km 

    2,210 - 8,590 

I. etapa – DSJ: ……………………………………………………… do 30. 09. 2016 

II. etapa – IČ: ………………………………………………………. do 31. 05. 2017 

IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019 

 

č. akce 219150028 Radechovka, Horní a Dolní Radechová, rekonstrukce  

    koryta, ř.km 2,210 - 8,590  

 I. etapa – DUR: ……………………………………………………. do 13. 03. 2017 

II. etapa – IČ: ……………………………………………………… do 31. 07. 2017 

III. etapa – DSP + IČ: ………………………………………………do 31. 10. 2017 

IV. etapa – DPS:  ……………………………………………………do 15. 12. 2017 

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2019 
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Zdůvodnění změn termínů 

Důvodem změny termínů je skutečnost, že u akce Radechovka, Horní a Dolní Radechová, 

rekonstrukce koryta, ř. km 2,210 - 8,590 došlo k výrazné změně projekčních prací oproti in-

vestičnímu záměru.  V průběhu zpracování projekčních prací byl shledán mnohonásobně větší 

počet stromů, které budou muset být pokáceny. Z tohoto důvodu bude nutno zajistit dendrolo-

gický průzkum, který je možné provádět během vegetačního období. K další změně projekč-

ních prací došlo v úseku, ve kterém bylo počítáno pouze s pokácením stromů a odstraněním 

kořenů a neměly zde být provedeny žádné další práce. Následkem kácení však dojde 

k destabilizaci přilehlého svahu a bude nutná jeho sanace. 

Dalším důvodem změny termínů u obou akcí je zdlouhavé a komplikované projednávání 

s vlastníky pozemků nutných pro realizaci prací. S prioritním vlastníkem došlo k dohodě, re-

spektive k podpisu smlouvy o právu provést stavbu až dne 27.03.2017 a v tentýž den byla na 

místně příslušný úřad podána žádost o povolení k realizaci akce Radechovka, Horní a Dolní 

Radechová, oprava koryta, ř.km 2,210 - 8,590. 

Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací a termínů akce. 

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160061 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po do-

hodě o celém jejím obsahu. 

 

V Hradci Králové dne …………………  V ……………… dne ……………… 

 

 

 

……..…………………………………      ………………………………………………. 

                  za objednatele          za zhotovitele 

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 


