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              Číslo smlouvy objednatele: 

0987/2016/OI/VZKÚ 

Veřejná zakázka č.: P16V00000038 

 

 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní ev.č. objednatele 0987/2016/OI/VZKÚ na realizaci dokumentace 

stavby „Parkoviště Most Českobratrská“ ze dne 05.04.2016.  

 

 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava   Projekt 2010, s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem,   zastoupena Ing. Lukášem Madrym 

  ředitelem společnosti 
 _____________________________________________   _____________________________________________  

 

IČ:  00845451 IČ:                         48391531  

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ:    CZ48391531 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s. 

 okresní pobočka Ostrava      okresní pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  20028-1649297309/0800 Číslo účtu:     1649868319/0800 

  Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6148 
 _____________________________________________   _____________________________________________  

dále též jen objednatel nebo příkazce  dále též jen zhotovitel nebo příkazník 

   

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo. 

Obsah dodatku č. 1 

 

čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 0987/2016/OI/VZKÚ  

na realizaci nezbytné dokumentace stavby „Parkoviště Most Českobratrská“ v Ostravě – Moravské 

Ostravě (dále též jen „smlouva o dílo a smlouva příkazní“) dohodly na následujících změnách  

a doplnění smlouvy, ve věci doby plnění závazku, který vyplývá z uvedené smlouvy. Vyskytly  

se  nepředvídatelné okolnosti, kterými jsou nedořešené překážky ze strany vlastníků parcel dotčených 

stavbou, proto nelze DUR v požadovaném rozsahu předložit do 15 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 

o dílo a smlouvy příkazní.  

čl. II.  
Předmět dodatku – Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že v části B, čl. II. Doba plnění se se mění bod 2 a doplňuje bod 5 

v následujícím znění: 
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2. DÚR v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 15 týdnů od převodu či od přechodu 

vlastnického práva ke stavbou dotčeným pozemkům na objednatele.  

5. V případě vzniku jakýchkoli překážek ze strany dotčených orgánů státní správy popř. ze strany 

vlastníků dotčených parcel, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle čl. II. bodu 2., 3., 4.  

se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.  

čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti 

smluvních stran sjednaná Smlouvou o dílo a jejich dodatků, vyjma těch ustanovení Smlouvy o dílo  

a jejich dodatků, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

2. Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením  

č. 04278/RM1418/63 ze dne 21.06.2016. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen  

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že  

se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0987/2016/OI/VZKÚ uzavřené dne 

05.04.2016, ve znění jeho pozdějších dodatků. 

7. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

 

Za příkazce                                                       Za příkazníka 

                                        

Datum:                                                                    Datum: 

Místo: Ostrava                                                        Místo: Ostrava 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Břetislav Riger                                          Ing. Lukáš Madry                                                                                         

náměstek primátora      ředitel společnosti 

na základě plné moci na základě plné moci  


