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1. Objednatel, také investor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Zhotovitel, také zodpovědný projektant 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

3. Předmět smlouvy 
 

Akce    Územní studie Vápenná strouha 2017  
   

Místo plnění  Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
 

Doba plnění zakázky  
– termín plnění návrhu v rozpracovanosti – do 60 kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy o provedení díla 
– termín plnění konečného návrhu - do 30 kalendářních dnů od výzvy zadavatele 

s pokyny pro dopracování 
 

4. Obsah řešení územní studie 

– V rámci studie budou vyhodnoceny a zohledněny následující podklady:   
• dokumentace (DUR) přeložky TESCO – Slapy 
• dokumentace „Propojení ulice Volgogradská – Tesco, Tábor“ (r. 2010) 
• dokumentace „Propojení ulice Volgogradská – Tesco I. etapa“ (r. 2013) 

– Studie bude respektovat stávající limity v území 
• V případě, že řešení bude zasahovat návrhem zástavby do ochranného či 

bezpečnostního pásma produktovodu případně jiné technické infrastruktury, 
bude navržena etapizace a specifikována opatření či podmínky, které realizaci 
návrhu podmiňují. Využití bude navrženo jako podmíněně přípustné a toto 
řešení bude zřetelně patrné i v grafické části. 

– Studie maximálně zohlední vlastnické vztahy v území 

– Studie zohlední a prověří známé záměry vlastníků pozemků v území 

 

 

Objednatel:   Město Tábor 
se sídlem:   Žižkovo náměstí 2, Tábor 390 15 
zastoupený:   Ing. Jiřím Fišerem, starostou města 
zmocněný zástupce: xxx. xxxxxxxxx xxxxxx 
IČO:    00253014 
DIČ:     CZ00253014 
 

Atelier M.A.A.T., s.r.o. 
Zastoupený Martinem Jirovským 

Převrátilská 330 
Tábor 390 01 

IČO 281 45 968 
DIČ CZ 281 45 968 
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5. Forma obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie 

– Studie bude zpracována nad platnou katastrální mapou 

– Studie bude obsahovat grafickou a textovou část v níže uvedeném členění 

– Čistopis studie bude vyhotoven a předán v tištěné podobě (4 paré) a digitálně na 
CD. Textová část bude ve formátu *pdf a *doc a grafická část ve formátu *pdf a 
vektorově. 

 5.1 Grafická část 

• Výkres širších vztahů 1 : 10 000 
• Urbanistický návrh 1 : 1 000 
• Výkres dopravní infrastruktury 1 : 1 000 
• Výkres technické infrastruktury 1 : 1 000 
• Výkres vlastnických vztahů 1 : 1000 

 
5.2 Textová část 

•••• vymezení řešeného území, širší vztahy 
•••• požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, zásad územního rozvoje Jč

a územního plánu Tábor  
•••• další podklady, záměry v území  
•••• stanovení hodnot a limitů  
•••• urbanistická koncepce, regulativy 
•••• veřejná infrastruktura 
•••• podmíněné využití a etapizace 
•••• dokladová část 

 

 

6.  Platební podmínky 

– Zadavatel neposkytuje zálohu před zahájením plnění. Cena za dílo bude uhrazena 
po odevzdání konečného návrhu. Doba splatnosti daňových dokladů je 30 
kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. 

 
Cena díla 130.000 Kč bez DPH 21% 

Cena díla 157.300 Kč s DPH 21% 

  
7. Práva a povinnosti smluvních stran  

– Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad, na své nebezpečí 
a v dohodnutých termínech. Při zpracování díla je zhotovitel povinen postupovat dle 
pokynů předaných objednatelem. 

– Pokud zhotovitel zjistí, že předané pokyny jsou v rozporu s platnou právní úpravou 
stavebního zákona nebo souvisejících předpisů (dále jen „rozporované pokyny“), je 
povinen na toto objednatele a zhotovitele písemně upozornit, a to nejpozději do 3 
dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil. Objednatel a zhotovitel se zavazují 
písemně potvrdit nebo změnit rozporované pokyny nejpozději do 7 dnů od obdržení 
písemného upozornění zhotovitele nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 
Termín dokončení etapy díla, které se týkají rozporované pokyny, se v tomto 
případě prodlužuje o tolik dnů, kolik činí lhůta, ve které objednatel a zhotovitel 
předají upravené pokyny k jejímu dokončení zhotoviteli. 
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– Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zda je prováděno v souladu 
s podmínkami této smlouvy, prostřednictvím písemně pověřené osoby a zhotovitel 
je povinen případnou kontrolu během provádění díla strpět. 

– S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění, zhotovitel předem výslovně souhlasí s využitím jeho 
osobních údajů zadavatelem pro účely vnitřní potřeby a dále pro informování 
veřejnosti o jeho činnosti. Za tímto účelem je zadavateli konstatován souhlas 
zhotovitele s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v plném znění, 
jakož i všech úkonů a okolností se smlouvou souvisejících. 

– Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, touto 
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užití 
(licenci) ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu. 

– Zhotovitel tímto dává objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případné 
změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, 
zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, 
k užití díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného 
díla, ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedenými shora 
v tomto článku, a dále i k tomu, aby objednatel uváděl dílo na veřejnosti pod svým 
jménem s tím, že si za žádných okolností nebude osobovat autorství k dílu. 
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě 
zcela. 

– Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho části, jsou-li předmětem duševního 
vlastnictví, poskytnout jiným osobám než objednateli. 

– Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným 
subjektem ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto 
smlouvu objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne 
uzavření této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv. 

8.  Odpovědnost za vady, záruka 

– Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku 24 (dvacet-čtyři) měsíců. 
Záruční doba začíná běžet dnem předání úplného díla objednateli.  

– Dílo má vady, pokud některá z jeho etap nebo jejích dílčích částí není zhotovena v 
souladu: 

• s platnými právními předpisy 
• s požadavky této smlouvy 

– Zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen oznámit zhotoviteli 
neprodleně, a zhotovitel je povinen reklamovanou vadu bezplatně odstranit v 
termínu 15 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem na adresu sídla 
zhotovitele, pokud nebude sjednáno jinak.  

– Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly po jeho převzetí objednatelem 
způsobeny neoprávněným zásahem třetí osoby anebo neodvratitelnými událostmi. 
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9. Odstoupení od smlouvy 

– Kterákoli smluvní strana může od smlouvy jednostranně odstoupit s uvedením 
důvodu za podmínek upravených občanským zákoníkem. 

– K platnosti projevu vůle o odstoupení od smlouvy je třeba písemná forma  
a k účinnosti pak doručení druhé smluvní straně.  

– Je-li smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní 
strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek na 
díle, provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena a na tomto základě provedou 
vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek vyplývajících z rozpracovanosti díla a 
smluvních kooperačních vztahů. 

 

10. Závěrečná ustanovení 

– Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

– Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy jsou možné a platné jen tehdy, pokud byly 
učiněny formou písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných 
dodatků. 

– Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami, resp. poslední z nich. 

– Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí 
s jejím obsahem, který je jim srozumitelný, že smlouva je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle, a že tato byla sepsána určitě, vážně, srozumitelně, což stvrzují 
podpisy svých oprávněných zástupců na smlouvě.  

– Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 
smluvních stran. 
 

 
V Táboře, dne 15. 5. 2017 
 
 
 
 Za objednatele      Za zhotovitele 
 
 
 
 
....................................................     .................................................... 

            Ing. Jiří Fišer      Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA 
starosta města     jednatel Atelier M.A.A.T., s.r.o. 

 

      


