
Dodatek č. 4 k Souhrnu smluvních dohod (Smlouvě o dílo)
I/33 Náchod, obchvat, DSP/IČ

ISPROFIN: 5001510002

č. smlouvy Objednatele: 10PT-000369 
č. smlouvy Zhotovitele: 1176/16

uzavřený mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: ................................................................................................. 
bankovní spojení: ............. ...................................... 
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(také jen „Objednatel“) na straně jedné

a
zhotovitelem: SATRA, spol. s r. o. (vedoucím členem společnosti SAAF) 
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 
zastoupeným ............................................................ 
bankovní spojení: ....................................... .............................. 
IČO: 18584209 DIČ: CZ18584209
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

- AFRY CZ s.r.o., IČ: 45306605 (právní nástupce AF-CITYPLAN s.r.o.), člen společnosti 
SAAF, zápis v obchodním rejstřík vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(také jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dle 16. 2. 2017 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „I/33 
Náchod, obchvat, DSP/IČ“ (také jen „smlouva“). Dne 20. 7. 2020 byl ke Smlouvě uzavřen 
Dodatek č. 1, dne 16. 8. 2021 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 2 a dne 20. 12. 2021 byl ke 
Smlouvě uzavřen Dodatek č. 3.

2. V průběhu maj etkoprávní přípravy, kdy někteří z vlastníků stavbou trvale dotčených pozemků 
požádali o směnu těchto pozemků za pozemky města Náchod, a kdy v současné době stále 
probíhají jednání mezi městem Náchod a jejich vlastníky, není možné přímo ovlivnit časovou 
osu těchto jednání. Zajištění výkupů dotčených pozemků nebude možné dříve, než dojde 
k jejich směně a vlastníkem se stane město Náchod. Z tohoto důvodu se proto smluvní strany 
dohodly na změně termínu pro „Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení 
výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění“ tak, jak je uvedeno dále.
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2. PREDMET DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

Smluvní strany se dohodly na tom, že v článku 22.2 VOP (ve znění ZOP) se mění dílčí termín 
pro dokončení majetkoprávní přípravy tak, že nově zní:

Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení 
výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění

do 31. 12. 2022

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

Tento Dodatek č. 4 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 této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu smlouvu).

Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na 
vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

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

PODEPSÁN 
za objednatele:

................................ 
................................................ 
Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 20.06.2022 12:53:37 +02:00

PODEPSÁN 
za zhotovitele:

................. 
........

Digitálně podepsal 
.......................... 
Datum: 2022.06.17 
09:01:50 +02'00'

............................
....................................................... . ..... 
Oprávněný podpis (podpisy)
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