
  

 

 

 

 
                                                                                              Číslo smlouvy objednatele: 1186-2014-523207 
                                                                                                        Číslo smlouvy zhotovitele: 33/2014 
 

Dodatek č.  4 
                                          ke smlouvě na vypracování návrhu 
                   „Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Omice“ 

 

mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad  

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  

 Pobočka Brno  

Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad 

                                                                                  Husinecká 1024/11a,  

 130 00 Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Petrem Grmelou, vedoucím Pobočky Brno 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

Tel.:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

                                                                               

Tel.:  

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 

E-mail:  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:  

IČ: 01312774    

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“  

 

Zhotovitel:          EKOS T, spol. s r.o.      

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

Zastoupený: jednatelem Ing. Alešem Tůmou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Tel.:     

E-mail:  

ID DS: 2r63dp8  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:     

IČ: 63470985   

DIČ: CZ63470985  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:  

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ:         

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

 

 



  

 

 
Termíny dílčích částí 3.2.1. – 3.2.2., které jsou součástí hlavního celku 3.2. Návrhové práce odsunuté Dodatkem 
č. 3 na neurčito se tímto Dodatkem č. 4 stanovují nově z následujících důvodů: 
 
Na základě požadavku sboru zástupců vlastníků a zastupitelstva obce na přejezd přes řeku Bobravu byl proveden 
geologický průzkum a zpracována variantní řešení brodu nebo mostu. Na základě výsledků projednání variant 
technického řešení prostupnosti přes řeku Bobravu s dotčenými orgány státní správy a sborem zástupců vlastníků 
pozemků byla zvolena varianta brod. Pro zvolenou variantu brod byla zpracována dokumentace technického řešení.  
 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se smlouva o dílo č. objednatele 1186-2014-523207,              č. 
zhotovitele 33/2014 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 mění následovně: 
 
Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení - termín ukončení je nově stanoven na 30.1.2018. 

Dílčí část 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - 
termín ukončení je nově stanoven na 30.1.2018. 

Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami - termín ukončení je nově stanoven na 30.1.2018. 

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami - termín ukončení je nově stanoven na  30.1.2018. 

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona – termín 
ukončení je nově stanoven na 30. 4. 2018 

 
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:  
 
Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení - termín ukončení je nově stanoven na 30.1.2018. 

Dílčí část 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - 
termín ukončení je nově stanoven na 30.1.2018. 

Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami - termín ukončení je nově stanoven na 30.1.2018. 

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami - termín ukončení je nově stanoven na  30.1.2018. 

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – 
termín ukončení je nově stanoven na 30. 4. 2018. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
V Brně dne 3.10.2017   
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………… ……………………………….… 
Ing. Petr Grmela Ing. Aleš Tůma, jednatel 
vedoucí Pobočky Brno Ing. Libor Sedláček, jednatel 
Krajský pozemkový úřad pro JMK                         EKOS T, spol. s r.o. 
Státní pozemkový úřad    
 
 
 
 
 
 
 
      



  

 

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 - JPÚ v k. ú. Omice 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín  
ukončení  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 6  2 000  12 000  05.2015 

3.1.2. 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 
JPU mimo trvalé porosty 

ha 6 800  4 800  

05.2015 
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 
JPU v trvalých porostech 

ha 43 1 000  43 000  

3.1.3. Rozbor současného stavu                       ha 49  1 000  49 000  11.2015 

3.1.4. 

Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic 
pozemků na hranicích obvodu JPU, 
geometrické plány na upřesněný obvod 
JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

100 bm 25 2 000  50 000  09.2015 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 48 1 000  48 000  11.2015 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       206 800 01.2016 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 48 1 000  48 000  01.2018 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty                                                   

ha 7 1 000  7 000  

01.2018 3.2.1.2. 
Potřebné podélné a příčné profily 
liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami                                        

100 bm 20 500  10 000  

3.2.1.3. 
Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami                   

100 bm 15 500  7 500  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 48 1 500  72 000  04. 2018 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace 
nového uspořádání pozemků 

ks 3 3 500  10 500  
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč      155 000 06.2018 

3.3. Mapové dílo ha 48 500 24 000  
do 3 měsíců 
nabytí PM 1.R  

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       24 000   

 
 

 
  

 
 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč    206 800 Kč   

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       155 000 Kč   

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       24 000 Kč   

Celková cena bez DPH v Kč       385 800 Kč   

DPH  21% v Kč       81 018 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       466 818 Kč   

 
V Brně dne 3.10.2017 
 
Za objednatele: 
 
 
 
……………………………… 
Ing. Petr Grmela                                                                                                  
vedoucí Pobočky Brno  
Krajský pozemkový úřad pro JMK 
Státní pozemkový úřad 

 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………….. 
Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Ing. Libor Sedláček, jednatel 
EKOS T, spol. s r.o. 
 
 



  

 

 

 

 

 

 


