
DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2 
 

I 
Smluvní strany 

 
Zhotovitel - Projektant: Ing. Robert Juřina 
IČ: 880 67 483 
se sídlem: Převrátilská 330, 390 01 Tábor (bydliště Hanojská 2836/13, 390 05, Tábor) 

na straně jedné (v dohodě dále jen jako Zhotovitel) 
a 
 
Město Tábor 
Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
IČ: 002 53 14, DIČ: CZ00253014 
zastoupené Ing. Jiřím Fišerem, starostou 
Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Karel Hotový, vedoucí odboru investic a strukturálních fondů 
Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení realizace a přípravy investic 

na straně druhé (v dohodě dále jen jako Objednatel) 

se dohodly na změně smlouvy o dílo  na zhotovení projektové dokumentace „Záchytné parkoviště 
Větrovy, Tábor (č. objednatele SD/00817/2013) takto: 

článek 4. Cena díla, se mění takto: 

 
… 
 
4.2.Nová cena předmětu smlouvy je cena pevná a činí            144 000 Kč.  
Zhotovitel není plátce DPH 
 
Z toho navýšení dle tohoto dodatku č.2:        37 000 Kč 
 
Z toho: 
c.1)   Studie stavby (ve variantách pouze pro osobní automobily):   14 000 Kč 
 
d.1)   Projektová dokumentace pro územní řízení     23 000 Kč 
  (ve vybrané variantě pouze pro osobní automobily) 
 
… 

článek 6. Doba zhotovení díla, se mění takto: 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projekty v rozsahu a obsahu podle 

této smlouvy v termínech: 
  Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 

stavby do 15.12.2016 
 
 

Odůvodnění: 
 
Po odevzdání původního projektu pro územní rozhodnutí byl vznesen požadavek místní samosprávy a 
místního sportovního klubu na maximalizaci počtu parkovacích míst pro osobní automobily a vypuštění 
míst pro autobusy. Dále je problematické prosadit kácení dřevin. Novým řešením se kácení omezí na 
menší rozsah, jelikož vypuštěním provozu autobusů na parkovišti není třeba zřizovat nový vjezd ze 
silnice, čímž odpadá potřeba kácet stromořadí podél silnice. 
 
 



 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. 

 
 

 
 
 
 
V Táboře dne 17.10.2016                                                         V Táboře dne: 17.10.2016 

 
 
 

Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
 
………………………………….     ………………………………….. 
Ing. Jiří Fišer           Ing. Robert Juřina 


