DODATEK č. 3
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
č.smlouvy objednatele I: 165/2009
č.smlouvy objednatele II: 12-00-003035
č.smlouvy zhotovitele:
SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel I.:
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov
Zastoupený JUDr. Petrem Šťovíčkem Ph.D., ústředním ředitelem SPÚ
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ 01312774
V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od
1.1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S
účinností od 1.1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika Státní pozemkový úřad.

Objednatel II.:
Ředitelství silníc a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
zastoupené Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava
v technických věcech oprávněna jednat: xxx
IČ/DIČ 65993390/ CZ65993390
Bankovní spojení xxx
Číslo účtu xxx

a
Zhotovitel:
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE -jako reprezentant sdružení firem Ing. Jindřich Jíra PROJEKCE, s místem podnikání U Stínadel 1316, 393 OlPelhřimov a AREA G. K.,
spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 (dle smlouvy o sdružení ze dne 14. 10.
2009) zastoupený xxx
v technických věcech oprávněn jednat: xxx
IČ/DIČ: 438 20 654/xxx
Bankovní spojení, č. účtu: xxx
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento d o d a t e k č. 3 smlouvy o dílo objednatele I. č. 165/2009
1) Změna čl. IV - Obsahová náplň (rozsah) jednotlivých etap díla
- v bodě 2. a) článku 2. Návrhové práce se vkládá: viz tučně zvýrazněný text
2. a) Zpracování plánu společných zařízení, včetně digitálního souboru plánu. Plán bude
projednán a odsouhlasen se sborem zástupců a dotčenými orgány a organizacemi, včetně
dořešení všech připomínek. Plán společných zařízení bude odsouhlasen regionální
dokumentační komisí podle vnitřních právních předpisů objednatele. Po schválení plánu
společných zařízení regionální dokumentační komisí bude projednán a schválen
zastupitelstvem příslušné obce. Součástí výstupu bude posouzení navržených změn situování
společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem. Dokumentace k plánu
společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhlášce 545/2002 Sb.

2) Změna čl. V - Podmínky provádění díla
V první větě „Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy o dílo se bude řídit
ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy, kterými jsou zejména:“ se za poslední
odrážku „Platné technické normy“ přidává níže uvedená tučně vyznačená odrážka:
• Zákon č. 503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů.

3) Změna čl. VI - Předání a převzetí díla
K původnímu textu smlouvy se vkládá odstavec č. 7:
7. Zhotovitel má právo požadovat změnu termínu dokončení díla, pokud doba projednání
plánu společných zařízení v regionální dokumentační komisi překročí dobu 60-ti
kalendářních dnů, a to tak, že termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou, po
kterou trvalo projednání plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí.

4) Změna termínu fakturačního celku If - Vypracování nároků vlastníků a
dalších navazujících fakturačních celků
Termín ukončení fakturačního celku Vypracování nároků vlastníků - díl f etapy č. 1
Přípravných prací změněný Dodatkem č. 2 smlouvy na 31. 3. 2013 se odkládá o 14 měsíců,
stejně tak termín ukončení všech následných fakturačních celků.

Odůvodnění:
Změny článků IV. a VI. vyplynuly z nově vzniklé povinnosti projednání návrhu PSZ .
Změna v článku V. souvisí se vznikem Státního pozemkového úřadu na základě zákona č.
503/2012 Sb. a z něj plynoucích změn zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění.
Změna termínu vypracování nároků vlastníků vychází ze sdělení ŘSD Jihlava (objednatele II.)
na kontrolním dni 28. 2. 2013, kdy na základě změny v projektu stavby obchvatu silnice 1/19 v
katastrálním území Kámen u Pacova dochází k odkladu vyhotovení výkupového
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geometrického plánu, s jehož zanesením do katastru nemovitostí lze počítat nejdříve koncem
roku 2013. Tento geometrický plán, který zidentifikuje pozemky v pozemkové úpravě
nesměňované, je základním podkladem pro vypracování nároků i navazujících návrhových prací.
Všechny ostatní články výše uvedené smlouvy o dílo objednatele I. č. 165/2009 zůstávají v
platnosti v nezměněné podobě.
Tento dodatek smlouvy je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž objednatelé obdrží po dvou
a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

V Praze dne: 2.4.2013

Za objednatele I.

……………………
JUDr. Petr Šťovíček, Ph.D.
Ústřední ředitel SPÚ

V Jihlavě dne 10.4.2013

V Pelhřimově: 9.4.2013

Za objednatele II.

Za zhotovitele:

……………………
Ing. Marie Tesařová
ředitelka ŘSD ČR
Správa Jihlava

………………………
xxx
reprezentant sdružení
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