Číslo smlouvy objednatele: 327-2015-508101/3
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemková úprava v katastrálním
území Střížovice u Snědovic

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 327-2015-508101 ze dne 12. 05. 2015
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi
Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký
kraj
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký
kraj
Václav Kosejk, KPÚ pro Ústecký kraj, vrchní
referent, Pobočka Litoměřice, +420 727 956
772
Husitská 1071/2, 415 01 Teplice
+ 420 727 956 872
ustecky.kraj@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
Telefon/fax :
E-mail :
ID DS:
V technických záležitostech oprávněn
jednat :
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ :
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k
výkonu zeměměřičských činností v
rámci zpracování návrhu KoPÚ a
vytýčení pozemků :

Ing. Václav Kellner – Zeměměřičská a
projektová kancelář
Kolová xxxxxxxxxxx
Ing. Václav Kellner
xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
qsbny8f
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
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Bankovní spojení :
Číslo účtu :
IČO :
DIČ :
(dále jen „zhotovitel“)

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
11393807
xxxxxxxxxxx

Předmět a účel dodatku smlouvy
1.1. Pozastavení prací na návrhu PSZ do doby vyhotovení podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro vodohospodářská opatření. Pozastavení prací je vyvoláno
na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. 3. 2019, která byla doplněna 22. 3. 2019 a na
základě výsledků z jednání sboru zástupců a Pobočky Litoměřice ze dne 5. 3. 2019 a
20. 3. 2019. Byla prokázána nutnost řešení odtokových poměrů v katastrálním území
Střížovice u Snědovic.
1.1.1. Objednatel zajistí zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro
návrh vodních nádrží VN1, VN2, VN3, mokřadu s přepadem, protierozní meze OP1,
svodného příkopu OP2 a odvodňovacích cestních příkopů SP1, SP2, SP3, SP4, SP5.
1.1.2. Pozastavení prací nemá vliv na uplatnění penalizace za období od 1. 9. 2016 do 7. 3.
2019 stanovené zápisem z kontrolního dne, za nesplnění původních termínů,
která bude uplatněna objednatelem po odevzdání projednané dokumentace v souladu
se SoD.
od 1. 9. 2016 do 7. 3. 2019 – penalizace za hlavní celek Přípravné práce dle SoD čl.
VIII, bod 8.1
od 1. 3. 2017 do 7. 3. 2019 – penalizace za dílčí část Vypracování PSZ dle SoD čl. VIII,
bod 8.2
1.1.3. Na základě výsledků IGP a hydrologického průzkumu zajištěného objednatelem, bude
sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém bude stanoven upřesněný rozsah prací
a termíny pro dokončení návrhu PSZ a navazujících fakturačních celků.
1.1.4. Práce na zpracování návrhu PSZ budou pozastaveny do doby předání výsledků
inženýrsko-geologického průzkumu, to je do 30. 9. 2019.
1.1.5. Termíny vypracování plánu společných zařízení a následných etap prací se upravují
v příloze č. 1 Smlouvy o dílo následovně:
V bodě 3.2 Návrhové práce se termín posouvá z 29. 3. 2019 na 31. 3. 2020
V bodě 3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se termín posouvá z 31. 8. 2020 na
31. 8. 2021
1.2.

Změna osoby, která je oprávněná jednat v technických záležitostech:
z Pavel Trávníček, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice – vrchní referent,
+420 727 956 747
na Václav Kosejk, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice – vrchní referent,
+420 727 956 772
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Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 327-2015-508101 k provedení díla
s názvem " Komplexní pozemkové úprava v katastrálním území Střížovice u Snědovic“.
2.3. Nedínou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem,
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek.
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 09.04.2019

V Kolové dne 11.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

_______________________________

______________________________

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Václav Kellner

Příloha:
1. Položkový výkaz činností
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