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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo  

"III/17715 Spálené Poříčí – průtah, vjezdová brána, chodník" 
(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č.1: 8510000078 
 
číslo smlouvy objednatele č.2: 
 
číslo smlouvy zhotovitele: 841/UE/2017/15 
 

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák.č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 

6 ZZVZ a § 222 odst. 7 ZZVZ  

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č.1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel  

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail: posta@suspk.eu 

datová schránka: qbep485 

telefon: +420 377 172 101 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Miroslav Tvrdý, tel.: +420 777 364 169, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu  (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele č.1“) 

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

dále jen „objednatel č. 1“ 

 

1.2. Objednatel č.2: 

Město Spálené Poříčí 

sídlo: Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí 

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx , starostou 

IČO: 00257249 DIČ: CZ00257249 

tel:  xxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

dále jen „objednatel č. 2“ 
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Stránka 2 z 3 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 

jinak. 

 

 

1.3. Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634, vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

zastoupená na základě plné moci: xxxxxxxxxxxxxxx, technickým vedoucím oblasti 

       xxxxxxxxxxxxxxxxx, ekonomickým vedoucím oblasti 

IČO: 60838744       DIČ: CZ60838744 

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

datová schránka: 8yuchp8 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozní jednotky 

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň 

dále jen „zhotovitel“ 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Mezi smluvními stranami byla dne 06.06.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení stavby s názvem: III/17715 Spálené Poříčí – průtah, vjezdová brána, chodník (dále 

jen „SOD“) 

III. ZMĚNA SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a 

služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, v návaznosti na související 

nezbytnost prodloužení termínu provedení díla se strany dohodly na následující změně SOD..  

3.2. S ohledem na změnu rozsahu díla spočívající v záměně v původně navržené zámkové betonové 

dlažby za dlažbu z žulové mozaiky a výměnu stávající dešťové kanalizace DN 400 za novou 

v celkové délce 150 m na základě požadavku investora se původní znění čl. IV. Odst. 4.2 SOD 

vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje: 

„4.2 Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do 30.11.2017.“ 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

4.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku, tj. tento 

dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující 

parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí 

objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku, jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 

vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné 

informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 

právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené 

části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.  

4.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 

1.  

4.4. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž objednatel č. 1 obdrží tři výtisky a každá 

další strana obdrží po dvou. 
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4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření. 

 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

V Plzni dne ___________     V Plzni, dne 26.10.2017 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  STRABAG a.s. 

Bc. Pavel Panuška      xxxxxxxxxxxxxxx 

generální ředitel      technický vedoucí oblasti 

        zmocněn 

 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

V ______________ dne ___________    ___________________________ 

        STRABAG a.s. 

        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        ekonomický vedoucí oblasti 

        zmocněn 

 

 

 

___________________________ 

Město Spálené Poříčí 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


