
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle 
zastoupený:
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
zastoupený
IČO: 44961944, DIČ: CZ4496194

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník"), tento

Dodatek č. 4/2022 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-004228 ze dne 26. 05. 2020
(dále jen „Dodatek č. 4"):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.05.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu 
o poskytování služeb „Dl 0136 Říkovice-Přerov, Aktualizace biologických průzkumů" č. 03PT- 
004228 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zajištění celoročního biologického průzkumu 
jehož účelem je získání aktuálních informací o výskytu zvláště chráněných druhů a cenných 
biotopů v řešeném území, a to v rozsahu Přílohy 1 Specifikace služeb.

1.2. Následně dne 25. 06. 2021 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, na základě kterého se termín 
plnění služeb upravil z důvodu probíhajících přípravných prací (kácení a likvidace dřevin, údržba 
pozemků), které znemožnily provádět služby v období 03/2021-06/2021. Dodatkem č. 2 ze dne 
3. 12. 2021 se z důvodu nevydaného stavebního povolení termín odevzdání aktualizace 
biologických průzkumů posunul na 28. 2. 2022. Smluvní strany následně dne 24.2.2022 uzavřely 
dodatek č. 3, kterým se termín odevzdání aktualizace biologických průzkumů posunul na 
30.11. 2022.

1.3. Vzhledem k tomu, že stavební povolení na stavbu D l 0136 Říkovice-Přerov do dnešního dne 
nenabylo právní moci a z toho titulu se oddaluje zahájení realizace samotné stavby, vznesl 
investor požadavek, aby i nadále byl v dotčeném území realizován monitoring bioty před 
zahájením výstavby tak, aby bylo možné akceptovat a postupovat dle platné legislativy vztahující 
se k ochraně zvlášť chráněných živočichů a rostlin.

1.4. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti specifikované v odstavci 1.3 tohoto dodatku shodně 
konstatují, že Aktualizace biologických průzkumů bude odevzdána v termínu do 31.03.2023.

1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že posun termínu plnění předmětu Smlouvy ve vztahu 
k zajištění biologických průzkumů je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").
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Článek 2. 
Předmět dodatku

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
odst. 1 článku III. Dobo plnění Smlouvy, ve vazbě na přílohu č. 1 Smlouvy, jenž nově zní:

Doba plnění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli včetně Aktualizace biologických 
průzkumů do 31.3.2023.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 4 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečností, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě rozhodující. Na 
uzavření tohoto dodatku č. 4 se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 4 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i Poskytovatel obdrží po 
jendom stejnopisu.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

Za objednatele: Za poskytovatele:
3 0 - 11-  2022 2  3  - 11-  2022V Brně dne V Brně dne

2


