Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělov - dodatek č. 3
Č.j. objednatele 875-2015-525201/3
Č.j. zhotovitele 116-2783-15

Dodatek č. 3
SMLOUVY O DÍLO
na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bělov ze dne 18.9.2015
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Sídlo:
Fakturační adresa:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88, 760 41 Zlín
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov
Ing. Mladou Augustinovou,
ředitelkou krajského pozemkového úřadu
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH
z49per3
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Realizující pobočka:
Sídlo pobočky:
V technických záležitostech je oprávněn
jednat:
Telefon / e-mail:
V tech. záležitostech je oprávněn jednat:
Telefon / e-mail:
dále jen „objednatel“

Pobočka Zlín
Zarámí 88, 760 41 Zlín
xxxxxxxxxx

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném:

AGROPROJEKT PSO s. r. o.
Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
41601483
CZ41601483
784cctd
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V tech. záležitostech je oprávněn jednat:
Telefon / e-mail:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k
výkonu zeměměřických činností v rámci
zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků
dále jen „zhotovitel“

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělov – dodatek č. 1

Úvodní ustanovení
1.

Mezi účastníky byla dne 18.9.2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních
pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Bělov (dále jen „smlouva“).

2.

Zhotovitel svým přípisem, který byl doručen Státnímu pozemkovému úřadu dne 10.7.2017, navrhl
úpravu termínu pro předání části díla - dílčího fakturačního celku 3.1.3., a to z důvodu zápisu
obnovených operátů katastru nemovitostí v sousedních katastrálních územích po zjišťování hranic
v k.ú. Bělov a nutnosti zapracovat nové údaje do dokumentace obvodu, konkrétně zejména
zobrazení zjišťované hranice obvodu a neřešených pozemků a přečíslování lomových bodů parcel.
Zhotovitel současně v návaznosti na tuto skutečnost navrhl posun termínu dílčího fakturačního
celku 3.1.5. Pobočka Zlín vyslovila s uvedeným návrhem zhotovitele souhlas.

I.
1.

Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Bělov, který je jako příloha nedílnou součástí smlouvy, se u
níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
Termín plnění: 31.8.2017
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Termín plnění: 31.10.2017

II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18.9.2015 zůstávají v platnosti beze změn.

III.
1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží
dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
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Ve Zlíně dne 12. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

AGROPROJEKT PSO s. r. o.
Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha:
1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Bělov
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