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číslo smlouvy objednatele: č. 010/16/204/03/01 

číslo smlouvy zhotovitele: 16-045 KUJCP01G7P5I

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřené dne 3.1.2017

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat:
Mgr. Andrea Tetourová - vedoucí oddělení ODSH KÚ, tel.: 386720132

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

b) Zhotovitel: BLAHOPROJEKT, s. r. o.

se sídlem: Čechova 727,370 01 České Budějovice

IČ: 02451379

DIČ: CZ 02451379

Zastoupený p. Milanem Blažkem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Číslo účtu: 107-6366910217/010

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22325

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 3. 1. 2017 se mění v tomto rozsahu a 

článcích:

2.2 Rozsah dokumentace se zužuje takto:

Studie bude řešit „Studii proveditelnosti obchvatu obce Stachy a Zdíkovec, silnice 11/145“, okr. PT 

v koridoru územní rezervy vymezené v1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje dle 

připojeného výřezu. Obsahově bude studie vypracována podle „Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací" vydané MD - Ol, č. j. 101/07 - 910 - IPK/1 ze dne 29.1. 2007 v aktuálním znění a 
dále příslušných ČSN, TP a TKP - D a dále dle zde uvedených specifikací a podmínek v omezeném 

rozsahu dle 2.2.2. tohoto dodatku.
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2.2.1. Obsahově bude studie vypracována podle

. „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, vydané a schválené MD-OI, 

č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, v aktuálním znění (dále jen Směrnice), přičemž pro 

STP bude přiměřeně uplatněna část 3.3,

. příslušných ČSN, TP a TKP-D,

. specifikací a podmínek uvedených ve Výzvě, jejíž obsah je nedílnou součástí této smlouvy. 

Dokumentace STP bude dále splňovat obecné obsahové náležitosti stanovené vyhláškou č. 503/2006 

Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace v platném znění a podmínky stanovené v § 159 

stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě. To vše v omezeném rozsahu dle 2.2.2. 

tohoto dodatku.

2.2.2. Vymezení činností a členění realizace studie do fází

Na základě tohoto dodatku č. 1 bude realizace STP zúžena tak, že přeškrtnuté činnosti nebudou 

provedeny:

1. Fáze studie

Část I - Analýza a obstarání vstupních podkladů
1.1 Úvod

1.2 Cíl studie

1.3 Vymezení zájmového území

1.4 Vazba na územně plánovací dokumentace

1.5 Analýza problematiky

I. 6 Návrh členění dokumentace

1.7 Mapové podklady

1.8 Fotodokumentace

1. 9 Závěry
Část II - Průzkumné práce 1. část

II. 10 Geodetická dokumentace

II. 11 Předběžné dopravně inženýrské posouzení

II. 12 Geologická rešerše

II. 13 Vodní toky a povrchové vody

II. 14 Průzkum stávajících inženýrských sítí

II. 15 Vazba na stávající komunikační síť

Část lil - Návrhy alternativních řešení, výběr dále sledovaných variant/varianty

III. 17 Vytvoření variantního řešení

III. 18 Křížení stávající komunikační sítě

III. 19 Varianty uspořádání

šířkového uspořádání, cyklo a pěší stezky v souběhu, ano/ne, příp. v kterém úseku (po dohodě se 
zástupci obcí ve vazbě na ÚPO)

Část IV • Odhad nákladů a majetkoprávní vztahy

IV. 20 Odhad nákladů stavby

IV. 21 Rozděleni trasy/stavby na části dle investorů, odhad nákladů po částech, návrh kategorizace PK

po realizaci akce
IV. 22 Zákres do katastrální mapy a specifikace rozhodujících vlastníků

2. Fáze studie
Část V ■ Dopracování technického řešení a návrhu územní stabilizace

V. 23 Dopracováni celého řešeni vyhledávací části

V. 24 Napojení ostatní související dopravní infrastruktury

V. 25 Dořešení kontaktu se zástavbou v urbanizovaném území

V. 26 Zpřesnění podkladů pro mostní objekty na sledované variantě
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V. 27 Zpřesnění odhadu nákladů pro sledovanou variantu

Část VI - Průzkumné práce 2. část

VI. 28 Předběžná emisní studie

VI. 29 Předběžná hluková studie

VI. 30 Předběžný dendrologický průzkum

vč. posouzení rozsahu kácení v měřítku porostových skupin

VI31 Prověření realizace technické infrastruktury

VI-32 Aspekty ZPF, PUPFL
VI. 33 Předběžné ověření z hlediska ŽP

VI. 34 Dopravní posouzeni dopracovaného řešení a bezpečnostní audit vypracovaný třetí 

autorizovanou osobou
Část VII ■ Projednání

VII. 35 Projednání návrhu studie v projektovém týmu 

VII. 36 Projednání návrhu studie s vybranými subjekty 

VII. 37 Projednání návrhu studie s vybranými DOSS
Část Vlil - Čistopis

Vlil. 38 Zapracování výstupů z projednání

Vlil. 39 Dokončení čistopisu v předepsaném počtu výtisků
Část IX ■ Prezentace projektu

IX. 40 Zpracování prezentace
Část X - Zajištění činnosti projektového týmu

X. 41 Zajištění činnosti projektového týmu

po dobu zpracování studie a jednání výrobních výborů 
Část XI ■ Závěrečná zpráva

XI. 42 Zpracování a schválení závěrečné zprávy

2.2.3. Obsah dokumentace studie

V souladu s tímto dodatkem bude obsah dokumentace STP bez přeškrtnutých částí následující:

A. Průvodní zpráva a závěrečná zpráva

B. Výkresy

B 1 Přehledná situace

B 2 Situace variant

B 3.1. Situace sledované varianty
B 3.2. Zákres trasy do ÚP podkladů

B 3.3. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací

B 4 Podélný profil sledované varianty

B 5 Vzorové řezy

C. Podklady a průzkumy

C1 Doprava, bezpečnostní audit 
C 2 Životní prostředí 

C 3 Odhad nákladů stavby

C 4.1 Záborový elaborát

€-4.2. Vliv stavby na ZPF 

C 4.3. Vliv stavby na PUPFL

C 5 Orientační IG průzkum

€-6 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby

D. Doklady - vyjádření vybraných vlastníků nebo správců sítí a technické infrastruktury, dále 

vyjádření vybraných orgánů státní správy, ostatní doklady a podklady pořizované v 

průběhu projektových prací.

Č. 010/16/203/03/01 strana 3 z 5



smlouva o dílo

3. Doba

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo ve zúženém rozsahu ve smyslu tohoto dodatku do 15.

12.2017.

3.2. Současně na základě tohoto dodatku dává objednatel pokyn k pokračování projektových prací, které 

byly přerušeny na základě písemného pokynu ze dne 3. 3. 2017 č. j. KUJCK 31781/2017 z důvodu 

zajištění oficiálního stanoviska obce Stachy k realizaci obchvatu.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo se mění vzhledem ke zúžení předmětu díla takto:

Studie proveditelnosti bez DPH celkem.......................................................................166.000,- Kč

Smluvní cena díla s DPH............................................................................................... 200.860,- Kč

(slovy: dvě stě tisíc osm set šedesát korun českých)

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

III. Další ujednání

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán z důvodu zaslání oficiálního nesouhlasného stanoviska obce 

Stachy k vedení k obchvatu obce Stachy v koridoru územní rezervy vymezené v1. aktualizaci Zásad 

územního rozvoje Jihočeského kraje ze dne 10. 11. 2017. Studie proveditelnosti obchvatu obce Stachy a 

Zdíkovec, silnice 11/145, tak bude na základě tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi 

smluvními stranami dne 3. 1. 2017 ukončena ve fázi prověření technické realizovatelnosti obchvatu 

v koridoru územní rezervy, tedy ve fázi aktuální rozpracovanosti, a v dalších pracech již nebude 

pokračováno. Tento podklad pak bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje 
pro případné vypuštění koridoru ze ZÚR Jihočeského kraje.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek ke smlouvě o dílo bude uveřejněn v registru zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru , ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tento 

dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 

stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu 

ve znění tohoto dodatku a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 

zástupci smluvních stran podpisy.

Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku.

Č. 010/16/203/03/01 strana 4 z 5

WF

I5
V6



smlouva o dílo

V Českých Budějovicích dne

/V ’2)

BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Čechova 727, 370 01 Č. Budějov,ce

IČ: 0245
./ Českýc

Á" I"' /

objednatel ^ H lh **

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje
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