Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Dodatek
ke smlouvě

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10190/2022/OIMH na zhotovení projektové dokumentace
vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru
uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava
Zastoupený:
ve věcech smluvních:
Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických:
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství,
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentkou oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství
_________________________________________________________________________________
IČ:
00845451
DIČ:
CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXX
________________________________________________________________________________________
dále jen objednatel
a
Atelier Genius loci, s.r.o.
Chocholouškova 1527/6, 702 00Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupený:
ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXX jednatelkou
ve věcech technických:
XXXXXXXXXX jednatelkou, XXXXXXXXXX
________________________________________________________________________________________
IČO:
64086135
DIČ:
CZ64086135
Peněžní ústav:
XXXXXXXXXX
Číslo účtu:
Zapsán:

XXXXXXXXXX
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467

______________________________________________________________________________________
dále jen zhotovitel
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Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě
č. 10190/2022/OIMH

čl. I.
Úvodní ustanovení
Dne 17.03.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10190/2022/OIMH na vypracování
projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Regenerace sídliště
Šalamouna II – 1. etapa“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a
autorského dozoru, a to dle požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících
předpisů uvedených dále v této smlouvě.

čl. II.
Předmět dodatku
2.1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednané v čl. IV smlouvy z důvodu:
1) Na společném jednání s objednatelem dne 28.6.2022 byl představen návrh řešení ulic Nedbalova
a ul. Zelená. Bylo domluveno, že změny veřejného prostoru jsou takového rozsahu, že vyžadují
projednání návrhu s občany. Vzhledem k období dovolených se toto veřejné projednání může
uskutečnit až začátkem září 2022.
2) Při projednávání návrhu řešení nových rozvodů a světelných míst VO s jeho správcem, Ostravskými
komunikacemi, a.s. byl vznesen jejich požadavek na zokruhování rozvodů VO mimo původně
plánovaný rozsah území tak, že se stavbou zasáhne do pozemku u ul. Výstavní ve vlastnictví městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Taktéž na jednání s objednatelem odsouhlasená úprava profilu
ul.Zelená při napojení na ul. Výstavní zasáhne rovněž do tohoto pozemku. Souhlas se stavbou rozvodů
VO i úpravy napojení tak musí být odsouhlaseny v Radě městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky, kde v období po komunálních volbách může dojít k prodlení s udělením souhlasu.
Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 5 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se
smlouva mění následovně:

2.2.1 Text v čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
a) PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů
státní správy vč. podané žádosti o územní rozhodnutí: do 318 kalendářních dnů od nabytí účinnosti
této smlouvy,

čl. III.
Závěrečná ujednání
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3.1

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani
dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel
obdrží dvě vyhotovení.

3.2

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

3.3

Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.4

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

3.5

K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2019 - 01 Postup při zadávání
veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Datum: 20.07.2022
Místo: Ostrava

_______________________________________
Ing. David Witosz
místostarosta
Za zhotovitele
Datum: 20.07.2022
Místo:

_____________________________________________
XXXXXXXXXX
jednatelka společnosti
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