
DODATEK Č. 5 SMLOUVY (SMLOUVY)

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002114 
Číslo smlouvy zhotovitele: 19 370 200 (7827/MP)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/23 Vladislav, obchvat DÚR

uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb 
pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”) 

a

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Projekty menšího rozsahu_RS“ založené Smlouvou o sdružení

ve společnosti ze dne 27. 03.2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
zastoupený Správcem společnosti METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16.12.2019

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
právní forma: a.s.

zastoupen:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390

r t r r r Q r t i v q o a

jako „Společník 1“
zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve 
společnosti
a Plné moci ze dne 16. 12. 2019
a
zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, Praha 6, PSČ 160 00 
zastoupeným Ing. Martinem Hoflerem, předsedou představenstva



ICO: 45272891, DIC: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
1458
jako „Společník 2“
zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve 
společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019 
a
zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

ICO: 45271895, DIC: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
1418
jako „Správce“ a „Společník 3“ oprávněn k podpisu na základě Dodatku ě. 2 ke Smlouvě o sdružení ve 
společnosti a Plné moci ze dne 16.12.2019
a
zhotovitelem: VPÚ DECO PRAHA a.s. 
se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČO: 60193280, DlC: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
2368
jako „Společník 4“
zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve 
společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019 
a
zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
zastoiinenvm 1

ICO: 46347488, DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
785
jako „Společník 5“
zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve 
společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019 
a
zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným 
súdom v Bratislavě I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B 
jako „Společník 6“
zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve 
společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

(dále jen „Zhotovitel”)



Smluvní strany se v souladu s čl. 23.1 a 23.2 Všeobecných obchodních podmínek a Zvláštních obchodních 
podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, a ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke jmenované Smlouvě,

Článek I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28.11.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 12PT- 
002114 „1/23 Vladislav, obchvat DÚR“ (dále jen „Smlouva") ve znění dodatku č. 1 ze dne 05. 06. 2020, 
dodatku č. 2 ze dne 13.08.2020, dodatek č. 3 ze dne 08.12.2021, dodatek č. 4 ze dne 14.03.2022. Předmětem 
smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a získání dokladů a stanovisek za účelem 
vydání územního rozhodnutí.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 23.1 a 23.2 Všeobecných obchodních podmínek a Zvláštních obchodních 
podmínek dohodly na úpravě čl. III Doba plnění Smlouvy.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se dohodly na úpravě doby plnění 
čl. III Smlouvy.

Zdůvodnění: 2.9.2022 KÚ kraje Vysočina, OŽP a zemědělství, obdržel Odvolání spolku Dětí Země -  Klub za 
udržitelnou dopravu, k vydané výjimce ke škodlivému zásahu do biotopů 10 zvláště chráněných druhů a rodů 
organismů. Vzhledem k tomuto odvolání není přípustné podávat žádost o vydání ÚR.

Smluvní strany vzhledem k čl. II tohoto dodatku sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Podání úplné žádosti ÚR

(vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem 
stanoveno jinak)

1 měsíc od potvrzení vydané výjimky 
z ochrany živočichů nebo 1 měsíc od získání 
nové výjimky z ochrany živočichů, obdržené 
na základě nové žádosti

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Každá ze smluvních prohlašuje, že tento dodatek č. 5 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 
tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě se smluvní 
strany shodly a byly s ním srozuměny.

3. Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

4. Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. ke Smlouvě a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek 
č. 5 Smlouvy).

5. Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 5 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

_  PĎ. CCVPI CI  [ . . . . . .  __ „


