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Dodatek č. 4  

 

ke Smlouvě o dílo 

 
(dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném a účinném znění na akci: 
 

Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 
 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel 
              Středočeský kraj 
sídlo:    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO:     708 91 095 

DIČ:    CZ70891095 

zastoupený: Mgr. Janou Skopalíkovou, radní pro oblast životního 
prostředí  a zemědělství  

bankovní spojení:                  PPF banka a.s. 

číslo účtu:                              4440009090/6000 

(dále jen „Objednatel“)  
 
a 

 

1.2 Zhotovitel 

    Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo:    Nábřežní 90/4, 150 50 Praha 5 - Smíchov  

IČO:     471 16 901 

DIČ:    CZ47116901 

bankovní spojení:  

číslo účtu:    

Zastoupený:   Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
1930.  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské 

smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k 
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob. 

 
 
Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“). Smluvní 
strany se dohodly na úpravě Článku 4 „Termín provedení díla“ odst. 2 v rámci dodatku 
č. 4. 
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Na základě Smlouvy o dílo (č. sml. objednatele: S-7918/OŽP/2018; resp. č. sml. zhotovitele: 
02-O-3959-7902/18) uzavřené dne 3. 12. 2018 mezi Středočeským krajem, jako objednatelem 
na straně jedné, a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále jen Zhotovitel), jako 
zhotovitelem na straně druhé, a dále na základě jejího Dodatku č. 1, 2 a 3, realizuje Zhotovitel 
akci „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“ (dále jen „Vodovod D3“). 
 
Odůvodnění dodatku č.4: 
Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku jsou okolnosti, které Zadavatel (Objednatel) jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat v době zadání zakázky a následně uzavření Smlouvy o dílo,  
a mají vliv na plnění předmětu plnění popsaného v části C.2. uzavřené Smlouvy o dílo - 
Inženýrská činnost pro územní řízení (Projednání projektové dokumentace k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí a 
správci dotčených vodních toků a kompletace podkladů pro vydání kvalifikované žádosti o 
vydání rozhodnutí o umístění stavby). 
 
Touto okolností je 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen 
„7.AZÚR“) – koridor pro veřejně prospěšnou stavbu vodovodu, včetně staveb souvisejících, 
kterou Objednatel zadal v červenci 2021. Jedná se o vymezení koridorů technické 
infrastruktury nadmístního významu. 
 
V rozsahu 7.AZÚR jsou definovány koridory pro „Vodovod D3“: 

- koridor pro umístění stavby V18 – rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice 
D3, přiváděcí řad Netvořice – Lažany, včetně staveb souvisejících; 

- koridor pro umístění stavby V19 – rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice 
D3, přiváděcí řad Krhanice – Netvořice, včetně staveb souvisejících; 

- koridor pro umístění stavby V20 – rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice 
D3, přiváděcí řad Václavice – Benešov, včetně staveb souvisejících 

 
Tato 7. AZÚR ještě nevstoupila v platnost a její vydání ovlivňuje plnění předmětu plnění 
popsaného v části C.2. a B.2 uzavřené Smlouvy o dílo. 
 
Podklady pro žádost o vydání územního rozhodnutí podle bodu C.2. budou po vydání 7. AZÚR 
tak projednávány v režimu veřejně prospěšné stavby.  
 
Termín plnění bodů B.2  Projekt DUR – čistopis a C.2 IČ – DUR se upravuje v návaznosti na 
nabytí účinnosti 7.AZÚR. 
 
 
 
 

Článek 1 

Termín provedení díla  
 
 
1. Smluvní strany mění Článek 4 Termín provedení díla bod 2, který bude nově znít takto: 

 
2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované 

v čl. 1 Smlouvy a v jejích dodatcích č. 1 a č. 2 a 3, nejpozději v dále uvedených termínech: 
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Nové znění Dodatek č.4 návrh: 

ČINNOSTI:  LHŮTA: STAV PRACÍ: 
A.1 Hydraulická analýza 
navrhovaného vodovodního 
systému 

do 3 měsíců od podpisu Smlouvy odevzdáno 

A.2. Předprojektová příprava 
- zajištění vstupních 
podkladů, EIA 

do 8 měsíců od uzavření smluv 
s vlastníky pozemků 

odevzdáno 

A.3 Polohopisné a 
výškopisné zaměření 

do 4 měsíců od uzavření smluv 
s vlastníky pozemků 

odevzdáno 

B.1  Projekt DUR - koncept 
do 10 měsíců od podpisu 
Smlouvy 

odevzdáno 

B.2  Projekt DUR - čistopis 
do 10 měsíců od nabytí 
účinnosti 7.AZÚR 

nové znění dle dodatku 
č.4 

C.1 Uzavření smluv 
s vlastníky pozemků 

do 7 měsíců od ustanovení 
investora stavby „Rozšíření 
vodárenské soustavy v koridoru 
dálnice D3“ 

odevzdáno 

C.2 IČ - DUR do 10 měsíců od nabytí 
účinnosti 7.AZÚR 

nové znění dle dodatku 
č.4: 

 

3.  Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

4. Dodatek smlouvy bude vyhotoven v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou 
smluvních stran 

5. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

6. K podpisu tohoto dodatku Smlouvy za objednatele byla pověřena Mgr. Jana Skopalíková, 
radní pro oblast životního prostředí a zemědělství, usnesením Rady Středočeského kraje 
č. 056-29/2022/RK ze dne 28. 7. 2022. 

7. Tento dodatek Smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje 
č  026-28/2018/RK ze dne 24.9.2018, dále č. 005-18/2019/RK ze dne 27.5.2019, č. 009-
31/2019/RK ze dne 10.10.2019, č. 008-17/2020/RK ze dne 27. 4. 2020 a č. 056-29/2022/RK 
ze dne 28. 7. 2022 a v případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny 
podmínky uvedené v § 23 zákona č. 129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti. 

8. Změna Smlouvy sjednaná tímto dodatkem nepředstavuje vznik podstatné změny závazku 
dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., jelikož potřeba změny byla vyvolána okolnostmi, 
které veřejný zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. 

 
 
V Praze dne      V Praze dne 
  
 
Za objednatele     Za zhotovitele  
   
……………………………..                                    …………………………..  
  
Mgr. Jana Skopalíková    Ing. Rostislav Kasal, Ph.D. 
radní pro oblast      ředitel divize 02 
životního prostředí a zemědělství   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.      

Ing. 

Rostislav 

Kasal, Ph.D.

Digitálně podepsal 

Ing. Rostislav Kasal, 

Ph.D. 

Datum: 2022.08.10 

08:23:05 +02'00'

Mgr. Jana 

Skopalíková

Digitálně podepsal 

Mgr. Jana Skopalíková 

Datum: 2022.08.11 

12:10:29 +02'00'


