
 

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0307B22 
  
 

 

DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ O DÍLO   
______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Město Ivančice 
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice IČO: 002 81 859 
zastoupené Milanem Bučkem, starostou města 

a  

ZHOTOVI TEL  

PORR a. s. 
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  IČO: 43005560 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v v Praze,  sp. zn. B 1006 
Pobočka:  PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
zastoupený  Ing. Václavem Šafářem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské 

stavby, Oblast Morava a  
Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s. 
(dle obchodního rejstříku) 

 
I. 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6 smlouvy o dílo č. zhotovitele 9-0307B22, jejímž předmětem je 
provedení stavby  II/152, II/394 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů uzavřené dne 02. 08. 2022 
(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.  
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že dům 610/18 v ulici Tomáše Procházky v Ivančicích, který byl projektem PDPS určen 
k demolici, je stavebně spojen s domem 611/16, který měl původně zůstat zachován. Sanace domu 611/16, aby tento 
dům mohl zůstat samostatně stát, by byla velmi obtížná a nákladná, nosná stěna domu 611/16 se vyklání do vozovky 
a hrozí její zřízení. Po dohodě s majitelem domu 611/16 byl tento i s pozemkem odkoupen městem Ivančice, následně 
bylo rozhodnuto o jeho celkové demolici. Dále bylo nutné provést zemní práce mimo obvod stavby za účelem odpojení 
demolovaných nemovitostí od vodovodních a plynovodních přípojek.  

II. 
 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 
 
1. Stavbou je  přestavba odsazené křižovatky silnic II/152, II/394  a MK na křižovatku okružní v intravilánu města 

Ivančice. Součástí stavby je také doplnění parkovacích pruhů a přechodů pro chodce, úprava komunikací 
pro pěší, vyvolané přeložky inženýrských sítí, nové veřejné osvětlení, ochrana inženýrských sítí, ochrana 
zatrubněného potoka a úprava dopravního značení. 

Předmětem plnění z této smlouvy jsou objekty: 

SO 001 Demolice č.p. 18  
SO 001.1 Demolice č.p. 1   
SO 002 Demolice prodejních stánků  
SO 003 Demolice domu 611/16 
SO 105 Ulice Mřenkova   
SO 111 Komunikace pro pěší   
SO 121 Obslužná komunikace a parkovací pruhy   
SO 132 Dopravní značení město  
SO 201 Ochrana zatrubněného potoka 
SO 302 Odvodnění zpevněných ploch část město   
SO 421.1 Úpravy VO (přípojka)  
SO 801 Vegetační úpravy  



 

  

 

Strana 2 (celkem 2) 

 
Předmětem smlouvy nejsou stavební objekty, jejichž investorem je Správa údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje, objekt SO 401 Přeložky vedeni EG.D a SO 431 Přeložky sděl. vedení TO2, jejichž 
realizaci si zajišťují vlastníci případně provozovatelé těchto inženýrských sítí. 
 
 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 20 938 413,09 KČ    

 

 
 

III. 
Ostatní ujednání smlouvy č. zhotovitele 9 – 0307B22 ze dne 2. 8. 2022 zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál. 
 
Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
 
Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. 
 
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Ivančice na 35. schůzi konané dne 23. 11. 2022, usnesením č. 
RM/2022/35/819.   
 

Příloha č. 1:   Vyčíslení víceprací – Změnový list č. 1 

 

 

V Ivančicích dne                                                                                V Brně  dne  

 

 

 

 

 

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

Milan Buček 
starosta města Ivančice 

Ing. Václav Šafář 
prokurista PORR a.s.  

pro pobočku 

Jan Munzar 
prokurista PORR a.s. 

 


