
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č. 270/P/2017 

(dále jen „smlouva44)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
technických: ................................................................ 

e-mail: .............................

Bankovní spojení: .................................. 
č.účtu: ..................................

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen „objednatel*4)

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Jednající: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva
Ing. Václav Šejk, místopředseda představenstva 
Ing. Markéta Miková, člen představenstva

tel. 220 188 301 e-mail: \ pupraha ({ vpupraha.cz

IČO: 601 93 280 DIČ: CZ60193280

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze v oddílu B., vložka 2368, datum zápisu 30. 12. 1993

(dále jen  „zhotovitel44)
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(společně též jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“)

I.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.12. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní 
vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP + ZDS/PDPS (dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb. v aktuálním znění) na stavbu „Silnice 11/164 Lomy u Kunžaku ' (okres 
Jindřichův Hradec), včetně všech vyjádření, závazných stanovisek a správních rozhodnutí 
potřebných pro získání stavebního povolení (zejména DOSS, správců sítí o přítomnosti 
jejich zařízení v zájmové oblasti a jejich zapracování do projektu, správců sítí a zařízení 
dotčených stavbou a jiných oprávněných účastníků stavebního řízení).

2. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace došlo k problému nebezpečného ukončení zadané 
úpravy přeložky, je nutné zpracovat prodloužení přeložky o směrovou úpravu oblouku před 
obcí, čímž dojde i k úpravě směrového vedení celé přeložky a je nutné zajistit i doplnění 
zaměření nad rámec definovaný v původní nabídce. Dále bude nutné provést dendrologický 
průzkum z důvodu kácení zeleně podél komunikace. Z tohoto důvodu se Smluvní strany 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

11.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III odst. 1 smlouvy a to tak, že původní 
znění čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje, že PD DUR kompletně předá nejpozději do 140 kal. dnů ode dne 
následujícího po podpisu léto smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV odst. 1 smlouvy a to tak, že původní 
znění čl. IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb.
Cena díla je pevná dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 11. 2017 a skládá se z ceny za: 

Projektovou dokumentaci ve stupni DUR bez DPH: .......................

Projektovou dokumentaci ve stupni DSP+ZDS/PDPS bez DPH: .......................

Geotechnický průzkum bez DPH: .....................
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Vícepráce:

Doměření území, ve. vytvořeni podkladové kresby a digitálního modelu: .....................

Dendrologický průzkum: .....................

Doplnění a úprava projektového řešení: .....................

Cena díla celkem bez DPH 717 050,00 Kč

DPH 21% 150 580.50 Kč

Celková cena s DPH za celou zakázku 867 630,50 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží 1 výtisk.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí a jeho obsahem, že tento byl 
sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích, dne: 1  ̂ V Praze, dne: " 8 “ 03*  2018



Akce : Silnice 11/164 Lomy u Kunžaku -  PD DÚR, DSP, IČ

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Smlouva o dílo č. 270/P/2017

Zdůvodnění dodatku č .l

Na základě upozornění POLICIE ČR (por. I..... ..... ................... a vedoucího odboru dopravy z MěÚ 
Jindřichův Hradec ...... ...........................na nebezpečné ukončení zadané úpravy objednatelem 
přeložky směrem k obci Lomy, je nutné zpracovat prodloužení přeložky o směrovou úpravu oblouku 
před obcí. Tím dojde i k úpravě směrového vedení celé přeložky. Z tohoto důvodu je nutno zajistit 
doplnění zaměření nad rámec definovaný v původní nabídce a dále bude nutno provést 
dendrologický průzkum z důvodu kácení zeleně podél komunikace.

Náklady vyvolané prodloužením úpravy v Kč bez DPH:

Doměření území včetně vytvoření podkladové kresby a digitálního modelu -  .... ...... ... 
Dendrologický průzkum -  .... ...... ...  
Úprava projektového řešení - ............... .

Změna termínu plnění předmětu díla:

Posun odevzdání DUR o 7 týdnů nad rámec termínu stanovený ve smlouvě (původní termín 
90 dnů)

Dále upozorňujeme na důležitou skutečnost související s inženýrskou činností (zajišťuje VPÚ DECO 
Praha a.s.), že projektovaná přeložka (původní i nyní prodloužená varianta) není v souladu s doposud 
platným ÚP Kunžaku. Do doby schválení nového ÚP Kunžaku nebude možné získat Územní 
rozhodnutí a pokračovat na dalším stupni PD-DSP.

V Praze 8.3.2018 

...... .................

Obchodní ředitel VPÚ DECO Praha a.s.
r


