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DODATEK č. 1 
k dohodě o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnic II/491 a III/4912             

č. SML/0189/17  ze dne 15. 2. 2018 

pro stavbu „Kanalizace Velíková“                                                                    

                                                     

Smluvní strany:  

 

Zlínský kraj 

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90 

IČ: 70891320 

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001 

(dále jen ZK) 

a 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23 

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem organizace xxxxxxxxxxxxxx 

zastoupena ve věcech xxxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 70934860 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

telefon: xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen ŘSZK) 

uveřejnění v registru: ano 

 

a 

 

Statutární město Zlín 

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 761 40 

jehož jménem jedná xxxxxxxxxxxxxx 

zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí  

IČ: 00283924, DIČ: CZ00283924 (plátce DPH) 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen stavebník) 

 

a 

 

COMMODUM, spol. s r.o. 

se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27 

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce ve věcech smluvníchxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxx 

IČ: 46577238, DIČ: CZ46577238 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3318 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx  

telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen zhotovitel) 
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uzavírají dodatek č. 1 k dohodě o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnic 

II/491 a III/4912 č. SML/0189/17  ze dne 15. 2. 2018 pro stavbu „Kanalizace Velíková“ 

(dále jen „dohoda“) 

 

Ke změně znění stávající dohody dochází na základě vzájemné dohody smluvních stran           

u těchto článků: 

 

 

I. 

Změny v dohodě 

 

1. Článek II. - Ujednání 

 

Dosavadní text čl. II., odst. 2 se vypouští a nahrazuje se následujícím textem:  

„S ohledem na finanční náklad vložený stavebníkem do opravy silnic II/491 (Hrobice v délce 

cca 100 m) a III/4912 (Horní konec, km 2,950 – 3,783) v úseku podélného a příčného uložení 

kanalizačního řadu a odboček pro RD (oprava obrusné vrstvy v celé šířce – celoplošné 

odfrézování krytu v tl. 50 mm a následná zpětná pokládka živičného krytu ACO 11+ v tl. 50 

mm včetně penetračního postřiku)“ a na bezplatné svedení povrchových vod z předmětných 

silnic do nově budované kanalizace pomocí dešťových vpustí, bylo na základě směrnice 

ředitele ŘSZK č. 5/2002 článek II, část I., bodu 6 vyhověno požadavku stavebníka 

následovně: 

 

K dosavadnímu textu se za poslední větu doplňuje text: 

„Oprava obrusné vrstvy v celé šířce vozovky bude provedena společně v rámci stavby 

Rekonstrukce chodníků podél silnice II/491 a III/4912 Velíková v termínu do konce října 

2019“. 

 

2. Článek V. - Podmínky zvláštního užívání 

 

Dosavadní text bodu 4., věta:  

„Části úseků silnic II/491 a III/4912 dotčených podélným a příčným uložením budou 

celoplošně odfrézovány a na celou šířku proveden nový živičný kryt z ACO 11+, tl. 50 mm“ 

se vypouští. 

 

 

II. 

Závěrečná ujednání 

Ostatní ujednání stávající dohody č. SML/0189/17 ze dne 15. 2. 2018 zůstávají beze změn. 

 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv. 

 

ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho 

e-mailovou adresu.   

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených 

identifikačních údajů v registru smluv. 

 

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
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Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, 

což stvrzují svými podpisy. 

 

 
Schválení uzavření Dodatku č. 1 dohody o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnic: 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Schváleno na jednání obce: Rada města Zlína 

Datum a číslo jednací:   

 

Ve Zlíně dne        

 

 

 

 

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

 

  

 

 

 

 

...................................................                               ….................................................. 

       


