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Dodatek 
ke smlouvě 

 uva   

 

 

 

            
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 10671/2015/OIMH na zhotovení a 
projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru 
 
uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:      Daliborem Moukou, místostarostou 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic odboru investic 
a místního hospodářství 
Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního 
hospodářství 

___________________________________________________________________________ 
IČ:   00845451 
DIČ:   CZ 00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  XXXXX. 

XXXXX 
Číslo účtu:  XXXXX 
_________________________________________________________________________________ 
dále jen objednatel 

 
 
a 
 
 
Ateliér Genius loci, s.r.o. 
Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Zastoupené: 
ve věcech smluvních: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, jednatelkou 
ve věcech technických: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, XXXXXX 
__________________________________________________________________________________ 
IČ:  64086135   
DIČ:  CZ64086135    
Peněžní ústav: XXXXXXX 
   
Číslo účtu: XXXXXXX 

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467 
__________________________________________________________________________________ 
dále jen zhotovitel 
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 Dodatek č. 2 ke Smlouvě  

č. 10671/2015/OIMH 

 
 
čl. I. 

Úvodní ustanovení 

Dne 10. 11. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10671/2015/OIMH 

na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby 

„Regenerace sídliště Fifejdy II – V. etapa“ včetně zajištění výkonu inženýrské činnosti a autorského 

dozoru. (dále jen „smlouva o dílo“). 

Následně uzavřely dne 12. 4. 2016 dodatek č. 1 smlouvy o dílo. 

 

 

čl. II. 

Předmět dodatku 

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je úprava doby plnění sjednaná v čl. IV 

smlouvy o dílo z důvodu komplikovaného projednávání navrhovaného řešení projektové 

dokumentace pro stavební povolení se stavebním úřadem, které není zapříčiněno nečinností 

zhotovitele. 

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího 

dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění následovně: 

 

2.2 Čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo se mění takto: 

„PD pro stavební povolení (DSP) vč. plánu BOZP  a všech kladných vyjádření dotčených 

vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. předání pravomocných stavebních 

povolení (veřejnoprávních smluv, certifikátu autorizovaného inspektora), případně ohlášení 

stavby, pro celou stavbu do 15. 12. 2016“  
 
 

 

čl. III. 

Závěrečná ujednání 

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních,  v nichž není nic škrtáno, přepisováno 

ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 

a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

stran.   

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají  v platnosti beze změn. 

 

3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 

3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2015 - 13 Postup při 

zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1270/RMOb1418/24/15 Rady městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 6. 11. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta. 
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Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Datum:  13. 9. 2016 

 

Místo:   V Ostravě 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Dalibor Mouka 

místostarosta 

 

 

 

 
Za Ateliér Genius loci, s.r.o. 

 

Datum:  13. 9. 2016 

 

Místo:  V Ostravě 

 

 

 

 

 

___________________________ 
 Ing. arch. Iveta Seitzová 

jednatelka    

 


