Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 974-2020-504201 ze dne 5. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) na vytyčení a
stabilizace vlastnických hranic pozemků po ukončení KoPÚ s názvem „Vytyčení po KoPÚ
2020 - k.ú. Želvice (okres Plzeň-jih) - Pobočka Plzeň“.
Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Plzeň
Adresa:
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Zastoupený:
Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: Alena Dolívková, vrchní referent, Pobočka
Plzeň
Adresa:
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.
+420 727 956 822
E-mail:
plzen.pk@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
Objednatel:
Sídlo:

a
Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
C vložka 99302.
(dále jen „zhotovitel“).

Azimut CZ s.r.o.
Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha
Ing. Jiří Blábol, jednatel
Ing. Jiří Blábol, jednatel
xxxxx, jednatel
xxxxx / --xxxxx
gnfp8cb
Komerční banka a.s.
35-122490247/0100
27140091
CZ27140091
vedeném: Městským soudem v Praze v oddíle

I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. X, bodem 11.3. smlouvy o dílo č. 974-2020-504201
ze dne 5. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“),
spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem
„Vytyčení po KoPÚ 2020 - k.ú. Želvice (okres Plzeň-jih) - Pobočka Plzeň“.
II. Předmět dodatku
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a odevzdání díla.
Původní znění Čl. IV – Termín a místo plnění:
4.2. Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování
dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do 5. 11.
2020.
Čl. IV smlouvy se mění následovně:
4.2. Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování
dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do 24. 11.
2020.
III: Odůvodnění
3.1. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu (platí od 5. 10. 2020 na dobu 30 dnů) a dalších
opatření vyhlášené dne 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020, je nutné dodržet povolený maximální
počet 6-ti lidí ve skupině. Při seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí v terénu je pozvaných
více než 60 subjektů. Při seznámení v terénu je dále nutné dodržet dle katastrální vyhlášky
lhůtu 10-ti dnů, po které ÚOZI může dokumentaci ověřit a odešle ji v kopii vlastníkům
a na katastrální úřad.
IV. Závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4.3 Tento 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 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

4.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU)
2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností
dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu
ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a
zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4.6 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem
a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Příloha: 1. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 14. 10. 2020

V Plzni dne 15. 10. 2020

V Praze dne 21. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………

……………………………

objednatel

zhotovitel

Ing. Jana Horová

Ing. Jiří Blábol

vedoucí Pobočky Plzeň

jednatel

Státní pozemkový úřad

Azimut CZ s.r.o.

GEQOčTICKÁ

KANCELAR

AZIMUTCCZ
Azímut CZ s.r.o.
Hrdlořezská 21/31
Hrdlořezy
190 00 Praha

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

V Praze 14.10. 2020

Vyřizuje: Ing. Jiří Strnad,

Věc: Žádost o prodloužení termínu objednaných prací - vytyčení po KoPÚ v k.ú. Želvice

Žádáme o prodloužení lhůty vyhotovení služeb dle SOD č. 974-2020-504201 ze dne 5.10. 2020
z důvodu dodržení podmínek pro nouzový stavu vyhlášený od 14.10. do 3.11. 2020. Jedná se o
povolený maximální počet 6ti lidí ve skupině, při seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí v terénu je
pozvaných více než 60 subjektů. Po seznámení

v terénu je dále nutné dodržet dle katastrální

vyhlášky lhůtu 10ti dnů, po které ÚOZI může dokumentaci ověřit a odešle ji v kopii vlastníkům a na
Katastrální úřad.
Navržený termín ukončení odevzdání kompletní dokumentace: 24.11. 2020
(Termín dle SOD 5.11.2020)

Děkují.

Za Azimut CZ s.r.o.
Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti

