




 1 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 
 

2017005/D 
 

Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské 
činnosti pro veřejnou zakázku na část 8 – Silnice 
III/2881 Horská Kamenice - Bohuňovsko, 
rekonstrukce silnice 

Název akce:  
Silnice III/2881 Horská Kamenice - Bohuňovsko, 
rekonstrukce silnice 

Investor: 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, 
příspěvková organizace 

Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:  

Odůvodnění víceprací:  V průběhu plnění veřejné zakázky bylo zjištěno, že odvodnění komunikace 
III/2881 v obci Horská Kamenice není ve stávajícím provedení řešeno a je potřebné, aby odtok 
dešťové vody byl vyřešen v rámci rekonstrukce této komunikace. Tato skutečnost byla objednateli 
sdělena na 2. výrobním výboru (21.9.2017) i s návrhem řešení. Investor požadoval minimalizovat 
rozsah řešení s poukazem na hospodárnost stavby. Zhotovitel informoval objednatele na 3. 
výrobním výboru (9.10.2017) o redukovaném řešení. Záznam z výrobního výboru č. 3 je přílohou 
tohoto dodatku. Zhotovitel navrhl řešení, které bylo ze strany objednatele odsouhlaseno. 
S ohledem na zachování hospodárnosti plnění veřejné zakázky bylo dohodnuto, že činnosti spojené 
se vypracováním projektové dokumentace pro odvedení dešťové vody z komunikace včetně 
související inženýrské činnosti a následné zanesení tohoto řešení odvodnění dešťových vod do 
projektové dokumentace DSP/PDPS dle Smlouvy zajistí zhotovitel. Vzhledem k tomu, že dešťovou 
kanalizaci bude nutné projednat a povolit jako samostatné vodní dílo je potřebné vypracovat 
k tomu příslušnou dokumentaci a zajistit potřebné povolení, tj. pravomocné územní rozhodnutí a 
stavební povolení.  Termín odevzdání projektové dokumentace DSP/PDPS pro objekt SO 101 a 102 
zůstává zachován dle Smlouvy. Tímto dodatkem se inženýrská činnost pro zajištění stavebního 
povolení pro objekt SO 101 a 102 pozastavuje do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí 
dešťové kanalizace (SO 301A-301D). Po získání pravomocného územního rozhodnutí objektu 
dešťové kanalizace bude zhotovitel pokračovat v inženýrské činnosti pro získání pravomocného 
stavebního povolení všech objektů, tj. komunikace (objekt SO 101,102) i dešťová kanalizace (SO 
301A-301D) 

Výše uvedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nutné je provést pro řádné 

dokončení celého díla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
 
 

 
Sjednaná lhůta odevzdání díla dle čl. 
IV. odst. 1 Smlouvy: 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy: 

 
Obstarání pravomocného 
stavebního povolení nebo ohlášení 
stavby a předání výstupů inženýrské 
činnosti: nejpozději do 315 dní od 
doručení výzvy ze strany 
objednatele 

- předání finální verze projektové dokumentace DÚR dešťové 

kanalizace: nejpozději do 35 dnů od účinnosti tohoto dodatku, 

- předání finální verze projektové dokumentace DSP dešťové 

kanalizace: nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci územního 

rozhodnutí objektu dešťové kanalizace, 

- obstarání pravomocného územního rozhodnutí dešťové kanalizace a 

předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 170 dnů od 

vypracování DÚR dešťové kanalizace,  

- obstarání pravomocného stavebního povolení dešťové kanalizace a 

předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 150 dnů od 

vypracování DSP dešťové kanalizace, 

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a 
předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 150 dnů od 
vypracování DSP dešťové kanalizace, 

Cena stavby bez DPH.: Cena víceprací bez DPH: Cena méněprací bez DPH: 

1 625 621,00 Kč 219 000,00 Kč - 0,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a 
méněprací bez DPH. 
 

Absolutní hodnota změny v % 
(max 15% dle §222 odst. 4 
zákona 134/2016 Sb) 

Cena změny závazku ze smlouvy dle 
§222 zákona 134/2016 Sb. 
 

219 000,00 Kč 13,471 % 219 000,00Kč 

DPH 21% 
Celkový cenový nárůst včetně 

DPH 
 

45 990,00 Kč 264 990,00 Kč  

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
Datum:  

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
Datum:  









Příloha č. 4 Smlouvy - Rekapitulace nákladů k ocenění 

Akce: Silnice III/2881 Horská Kamenice - Bohuňovsko, rekonstrukce silnice

Cena bez DPH

(Kč)

DPH 21%

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

DPH 21%

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

147 000 30 870 177 870

120 371 25 278 145 649

42 000 8 820 50 820

106 300 22 323 128 623

987 000 207 270 1 194 270

89 250 18 743 107 993

42 000 8 820 50 820

216 950 45 560 262 510 87 750 18 428 106 178

4. Autorský dozor během realizace akce Předpoklad hodin
Cena bez DPH za

1 h (Kč)

Autorský dozor 5 1200 6 000 1 260 7 260

1 625 621 341 380 1 967 001 219 000 45 990 264 990

1 844 621 387 370 2 231 991cena díla po připočtení ceny víceprací - DODATEK Č.1

Smlouva o poskytnutí projektové činnosti č. 2017005/D

REKAPITULACE NÁKLADŮ

1. Průzkumy a zaměření

2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby(PDPS) 

3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby

NÁKLADY CELKEM

Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS 

Diagnostika vozovky

Dendrologický průzkum

Geotechnický průzkum v souladu s TP 76 - cca 5ks

Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků

Smlouva o poskytnutí projektové činnosti č. 2017005/D - 

Dodatek č. 1

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - dešťová kanalizace

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - dešťová kanalizace


