
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. 126-2-951/16/PD

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Tomáš Pospíšil, ředitel lesního a vodního hospodářství, pověřený vedením podniku,
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím
Správy toků - oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: 

Ing. Lenka Lesáková, správce toku, číslo telefonu:

Bc. Pavel Němčanský, referent pro provozní činnosti, 

(dále jen „objednatel66)

a

Právnická osoba 
LINEPLAN s.r.o.
sídlo: Ostrava - Mar. Hory, 28. října 168, PSČ 709 00 
IČO: 62255860, DIČ: CZ62255860
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 28 672 
statutární orgán: hig. Marek Boháč, jednatel firmy 
zastoupený: Ing. Marek Boháč

(dále jen „zhotovitel66)

Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,075

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 126-2-951/16/PD uzavřené dne 
20. 2. 2017. Dodatkem se rozšiřuje zadání o vyhotovení aktualizace dokončené projektové dokumentace 
pro stavební povolení a provádění stavby.

Tímto dodatkem se rozšiřuje následující ustanovení smlouvy:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:
1.1, Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby
Aktualizace dokončené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby

„Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,07566; dále jen „projektová dokumentace66, 
na vodním toku: Komora, číslo hydrologického pořadí:2-02-01-0410,
IDVT: 10217468, ř. km: 3,033, katastrální území: Spálené a Dlouhá Voda, 
na vodním toku: PP Komory, číslo hydrologického pořadí:2-02-01-0410,
IDVT: 10216410, ř. km: 0,075, katastrální území: Spálené,
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, správními akty a touto smlouvou.
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Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,075

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb v účinných zněních a touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, 
který je přílohou č. 1 této smlouvy a zadávacího listu projekčních prací aktualizace projektové 
dokumentace, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství 7 ks paré v listinné podobě, a 1 x v elektronické 
podobě (needitovatelné - formát pdf, editovatelné - formát doc. xls. dwg.)
Aktualizovaná projektová dokumentace bude vyhotovena v množství 7 ks samostatných složek 
v listinné podobě, a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf, editovatelné - formát doc. 
xls. dwg.)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1. 3. 2017
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nej později do: 30. 9. 2017
Aktualizace dokončené projektové dokumentace bude provedena nej později do: 24. 8. 2018

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli 
cena za dílo 285 800,- Kč bez DPH, slovy dvěstěosmdesátpěttisícosmsetkorunčeských bez DPH, za 
aktualizaci dokončené projektové dokumentace náleží zhotoviteli cena za dílo 
42 800,- Kč bez DPH, slovy čtyřicetdvatisícosmsetkorunčeských bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové dokumentace 
a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě 
svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne y> , ý, y ,V Ostravě dne

Ing. Miroslav Kahánek Ing. Marek Boháč, jednatel
vedoucí Správy toků - oblast povodí Odiy

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem aktualizace PD
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Nádražní 281Í, Frýdek, 738 01 Frýclek-Místek, tel, +420 956951111, fax +420 558628209, ost51@fesycr.cz, ID DS: eSjcfsn

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků - oblast povodí Odry

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce: Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,075
- aktualizace dokončené projektové dokumentace

Stupeň PD:

Místo:
Katastrální území:
Obec s rozšířenou působností: 
Kraj:
Název toku:
ČHP:
IDVT:
Druh prací: 
inv. č. majetku:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro 
provádění stavby
Holčovice, místní část Komora 
Spálené, Dlouhá Voda 
Krnov
Moravskoslezský 
Komora, PP Komory 
2-02-01-0410 
10217468, 10216410 
investice (rekonstrukce)
739694,739358

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: 
Komora v km 3,010, PP Komory v km 0,078

K dokončené projektové dokumentaci „Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,075“ bylo vydáno 
nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody v rámci koordinovaného stanoviska MěÚ Krnov č.j. 
KRNOOV-6055l/2017mako ze dne 15.2.2018 (žádost podána dne 8. 9. 2017). Na základě žádosti 
objednatele o přehodnocení závazného stanoviska proběhlo se správním orgánem jednání. Výsledkem 
jednání je uvedení podmínek, za kterých, po zapracování do projektové dokumentace, lze změnit 
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody viz. příloha.
Projektová dokumentace bude aktualizována takto:

• SO 02:
- Přehrážka bude na pohledové (vzdušné) straně obložena lomovým kamenem, návodní strana 

zůstane zachována jako betonová, horní hrana zůstane obložena zdivém z lomového kamene.

• SO01 + SO 02:
- Opevnění koryt rovnaninou nebude klínováno pro zachováni úkrytových možností pro vodní 

organismy.
- V dopadišti obou přehrážek bude vytvořena tůň - vodní plocha s předpokladem stálé akumulace 

vody s hloubkou do 30 cm.

Součástí aktualizace projektové dokumentace bude následující:

- Přepracování - aktualizace výkresů (podélný profil D.l.1.3, D. 1.2.3, příčné řezy D.l .1.4, Dl. 1.6.x, 
řezyD.1.2.4, Dl.2.6.x) a technických zpráv:

- Obklad vzdušné strany přehrážky (SO 02) bude řešen jako lepené řádkové zdivo z hrubých 
kopáků. Tloušťka obkladu bude 250 mm, tloušťka kamene min. 200 mm. Dopadiště 
nebude o šířku obkladu prodlužováno.

- Přepracování kladečského schématu obložení přelivné hrany přehrážky (D.l.2.7). Bude 
zachován přesah přelivné hrany před těleso přehrážky.

- Přepracování výkresu výztuže.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 j
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčeni o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C. • a i
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Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, tel. +420 956951111, fax +420 558628209, ost51@iesycr.cz, ID DS: eSjcísn

- Vytvoření tůně hl. 0,3 m v dopadišti obou přehrážek.
- Rovnanina nebude klínována.

Aktualizace stanovisek, kterým končí nebo již skončila platnost (zejména správci sítí). 
Přepracování rozpočtu dle výše uvedených konstrukčních změn.

Aktualizovaná projektová dokumentace bude odevzdána v počtu 7 samostatných složek a 1 
vyhotovení v digitální podobě na CD (lx needitovatelné - formát pdf. a lx editovatelné - formát doc. 
xls. dwg.).

Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace: 24. 8. 2018

Přílohy:
Elektronicky : stanovisko OOP

Schvál

Dne: 1 1 -Q6- 2018 Dne: 2 5 -06- 2018

LlNCPLAN s.r.o. A
MC/C 28, řijfí;; 150/2663
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Za zhotovitele:

Dne:

k
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AKCE;

„Komora v km 3.033 a PP Komory v km 0.075"

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY:

Nabídková cena bez DPH celkem : 42 800.00 Kč
DPH 8 988.00 Kč
Nabídková včetně DPH celkem : 51 788.00 Kč

Rozsah nabízených prací

Změna projektové dokumentace : obložení kamenem vzdušného líce objektu SO 02 a návrh "tůněk" v dopadišti objektů 
SO 01 a SO 02.

Kalkulace ceny

a) Průzkumné práce________________________________________ celkem: 0.00 Kč

Popis prací Kat. práce Kč/hod Počet dnů Poč. hod. Cena
Geodetické zaměření řkm 0.00 - 1.590 Dle nabídky 0.00 Kč
Biologický a ichtyologický průzkum Dle nabídky 0.00 Kč
Celkem 0.00 Kč

b) Projekční práce - stavební část: celkem : 42 400,00 Kč

A) VŠ : inženýrské práce koncepční 400.00 -
B) VŠ : inženýrské práce ostatní 300.00 -
C) SŠ : konstruktérské práce : 200.00 -

500.00 Kč /hod
400.00 Kč /hod
350.00 Kč /hod

Popis prací Kat. práce Kč/hod Počet dnů Poč. hod. Cena
Úprava výkresů kce přehrážky SO 01 - půdorys A 500 0.50 4.00 2 000.00 Kč
Úprava výkresů kce přehrážky SO 01 - řezy přehrážka A 500 1.50 12.00 6 000.00 Kč
Úprava výkresů kce přehrážky SO 01 - řezy tok A 500 0.50 4.00 2 000.00 Kč
Úprava výkresů kce přehrážky SO 01 - schéma výztuže A 500 0.50 4.00 2 000.00 Kč
Úprava výkresů kce přehrážky SO 01 - obl. př. hrany A 500 1.00 8.00 4 000.00 Kč
Nový výkres přehrážky SO 01 - det. obložení plochy A 500 1.00 8.00 4 000.00 Kč
Úprava výkresů kce přehrážky SO 02 - půdorys A 500 0.50 4.00 2 000.00 Kč
Úprava výkresů kce přehrážky SO 02 - řezy přehrážka A 500 0.50 4.00 2 000.00 Kč
Úprava výkresů kce přehrážky SO 02 - řezy tok A 500 0.50 4.00 2 000.00 Kč
Úprava rozpočtu B 400 2.00 16.00 6 400.00 Kč
Planografické práce včetně tisků pro projednání - 10 000.00 Kč
Celkem 8.50 24.00 42 400.00 Kč



c) Inženýrská činnost celkem : 400.00 Kč

Popis prací Kat. práce Kč/hod Počet dnů Poč. hod. Cena

Aktualizace vyjádření správců sitf B 400 1.00 8.00 400.00 Kč
Podklady pro vynětí ZPF a PFL 0.00 Kč
Majetkoprávní projednání
Celkem

B | 500 | 0.00 | 0.00 0.00 Kč
400.00 Kč

V Ostravě 25.06.2018

Vypracoval: Ing. Marek Boháč




