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DODATEK č. 2 

 

ke smlouvě o dílo č. 799-2017-521101 - Realizace polní cesty C 8                     

v k.ú. Mikulovice u Jeseníka 

 

Smluvní strany: 

Objednatel:                                                   Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj 

           

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  

 ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul,  

  vedoucí Pobočky Jeseník 

  Tomáš Závora,  

  referent Pobočky Jeseník 

Adresa: SPÚ, Pobočka Jeseník 

 Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník     

Tel.: +420 727 957 256    

E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                        KARETA s.r.o.  

sídlo: Krnovská 1877/51 

zastoupený:                                                 Ing. Markem Němcem, 

 jednatelem společnosti 

tel./fax:                                                          554 716 727 / 554 716 484  

e-mail:                                                           kareta@kareta.cz 

ID DS: 83y5crc 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel     

 Bc. Petra Metelková, projektový manažer 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
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 Jan Pavlas, stavební technik, tel. 770 141 500 

 Lubomír Němec, vedoucí obalovny 

 Martin Rajnoha, stavební technik  

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Bruntál 

číslo účtu: 190776490297/0100    

IČO: 62360213   

DIČ:         CZ62360213 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  

vložka 8072 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 

 

 

Čl.I  Předmět  

Původně sjednané znění čl. V. Doba plnění  smlouvy o dílo č. 799-2017-521101 se ruší a 

nahrazuje se novým zněním následovně: 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.06.2018. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích 

prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či 

znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  

na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody  

a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce 

objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností 

zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se 

prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je 

objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a 

zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo 

uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod 

přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 



   

3/4 
 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na 

dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude 

řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 

dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo  

a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:  

a. Termín předání a převzetí staveniště:  31.07.2017       

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací:   07.08.2017 

c. Termín dokončení stavebních prací:  30.06.2018 

d. Termín předání a převzetí díla:   30.06.2018 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní 

body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě 

písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je  

připravena ke kolaudačnímu řízení.  

 

Odůvodnění: 

Před vyhotovením PD byl proveden inženýrsko- geologický průzkum, který konstatoval, 

že podklad je tvořen písčitojílovitými zeminami, které jsou namrzavé a i při řádném 

zhutnění nebudou pravděpodobně dosahovat požadovaných pevnostních charakteristik 

(30 MPa) a proto je vhodné zeminy stabilizovat vhodným písčitoštěrkovitým polštářem. 

Projektant na tuto skutečnost reagoval v PD s tím, že v případě nevyhovujícího podloží, 

což se zjistí provedením dvou statických zkoušek, bude provedena stabilizace podloží, a 

to v tomto případě přidáním vrstvy štěrkodrti o síle 0,3 m. 

Zhotovitel provedl sejmutí ornice a pak následovala dlouhé období, kdy se nedalo na 

stavbě pohybovat a provést řádné hutnění pláně, neboť od 10. srpna až do prakticky 9. 

října nebylo období, kdy by bylo období bez deště trvající déle než tři dny. Září navíc 

bylo srážkově silně nadprůměrné a dle údajů hydrometeorologického ústavu napršelo 

168 % nad obvyklý průměr srážek za měsíc září. V kombinaci s faktem, že písčitojílovité 

zeminy jsou silně nasákavé, představoval stav, který zapříčinil problém při realizaci 

stavby. Dne 9. 10. 2017 se podařilo provést první kontrolní statickou zkoušku. Tato 

zkouška vykázala hodnotu únosnosti 25 MPa. Což dávalo na ději na to, že po dalším 

hutnění by požadovaných hodnot mohlo být dosaženo. Nicméně opakovaná zkouška 

vyšla mnohem hůře, než první zkoušky viz protokoly o statické zkoušce. 
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Zhotovitel, nechal odebrat vzorky zemin a na základě stanoviska Ústřední laboratoře 

Olomouc (dále jen laboratoř) navrhl provedení vápenné stabilizace místo stabilizace 

štěrkodrtí, vzhledem k tomu, že v PD byla navržena stabilizace štěrkodrtí, obrátila se 

Pobočka Jeseník na oddělení OIČPF Státního pozemkového úřadu, které dne 19. 10. 

2017 doporučilo provést zkoušku stabilizace za použití na dvou kontrolních místech  

v trase polní cesty s tím, že se zástupci oddělení OIČPF se zkoušek osobně zúčastní. 

Hned druhý den byly vytipovány ve spolupráci s TDI dvě místa pro kontrolní zkoušky a 

promptně byly tyto dva úseky nachytány. 23. 10. 2017 tzn., v den dohodnutých statických 

zkoušek bohužel začalo pršet a přítomnou laboratoří bylo konstatováno, že přichystané 

úseky nejsou vzhledem k dešti způsobilé pro provedení zkoušek. Na tomto kontrolním 

dni bylo doporučeno provést opakované zkoušky únosnosti. Vzhledem k tomu, že 

přítomné písčitojílovité zeminy jsou silně nasákavé, nemělo by minimálně sedm dní před 

zkouškou pršet, jak bylo shodně konstatováno zástupci OIČPF a TDI. Bohužel tato 

situace od té doby nenastala, jak dokládají údaje o srážkách. Vzhledem k předpovědi 

počasí není ani reálná šance, že by se v letošním roce ještě zkoušky podařilo provést. 

 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 799-2017-521101, ve znění 

dodatku č. 1, nemění. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu 

originálu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 23.11.2017         V Bruntále dne 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel zhotovitel 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                 Ing. Marek Němec 

        ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj                 jednatel  

 


