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Dodatek č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení díla 

 

„Propojení město - Švédský vrch, lávka pro pěší přes kolejiště nádraží 

v Chebu“ 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

 1. objednatelem:    Město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 Zastoupená:   Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

2. zhotovitelem: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka C, vložka 1558 

       se sídlem:           Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

adresa pro doručování:  Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

       IČO:                  18827527 

       DIČ:                   CZ 18827527 

       Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu 107-5570440297/0100 

       zastoupená: Ing. Stanislavem Suským, jednatelem společnosti 
 

 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:  

 

Preambule 

 

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace na odstranění 

stávající lávky nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo v termínu 

uvedeném v čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, bod 3.2 předání PDPS pro odstranění lávky. 

 

Novou objektivní skutečností, kterou zadavatel ani s vynaložení veškeré náležité péče nemohl 

předvídat, je prodloužení původně stanovených lhůt ze strany SŽDC požadovaných pro vyjádření 

k projektu PDPS pro odstranění lávky. SŽDC musí vyjádření koordinovat s harmonogramem prací 

a režimem výluk na připravované stavební akci SŽDC: Modernizace ŽST Cheb.  

Zhotovitel tak není objektivně schopen zajistit nutná vyjádření a souhlasy k projektové dokumentaci 

ze strany SŽDC v termínech uvedených ve smlouvě o dílo. Tato skutečnost nebyla v době podání 

cenové a termínové nabídky zhotoviteli známa a nemohl ji znát pochopitelně ani zadavatel v době 

zadání této zakázky.   

 

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna předmětu smlouvy a s ní související změna termínu 

plnění.  
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Článek III. 

Cena 

 

Původní znění odstavce 3.2 tohoto článku ve znění: 
 

Doba plnění a dodací podmínky 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 

 

předložení variantního řešení nové lávky ke schválení: do 31.05.2017 

předání PDPS pro odstranění lávky: do 31.07.2017 

předání kontrolního soupisu prací pro odstranění lávky: do 14.08.2017 

předání PDPS nové lávky: do 30.11.2017 

podání žádosti o SP na SÚ:  do 04.12.2017 

předání kontrolního soupisu prací nové lávky: do 11.12.2017 
 

 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech 

náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou 

dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

  Doba plnění a dodací podmínky 
 

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění: 

 

předložení variantního řešení nové lávky ke schválení: 

předložení hrubopisu PDPS odstranění lávky 

s kontrolním propočtem nákladů: 

do 31.05.2017 

 

do 31.08.2017 

předání PDPS pro odstranění lávky: do 30.09.2017 

předání kontrolního soupisu prací pro odstranění lávky: do 15.10.2017 

předání PDPS nové lávky: do 30.11.2017 

podání žádosti o SP na SÚ:  do 04.12.2017 

předání kontrolního soupisu prací nové lávky: do 11.12.2017 
 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech 

náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou 

dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této 

smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 
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V Chebu dne                                            V Chebu dne  

 

 

 

 

______________________      _______________________ 

za zhotovitele        za objednatele 

        Ing. Stanislav Suský, jednatel společnosti   Mgr. Antonín Jalovec, starosta 

                                             


