Číslo smlouvy objednatele: 921-2018-571101/2
Číslo smlouvy zhotovitele: 181013
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šenov u Nového Jičína

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 08. 2018, včetně dodatku č. 1
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi
Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový
úřad Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový
Jičín

Sídlo:
Zastoupen:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro
Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:

Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741
01 Nový Jičín
njicin.pk@spucr.cz
z49per3

01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

Sídlo:

tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00,
Olomouc
Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Petr Liška, jednatel společnosti

Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:

6ejp63k

47974460
CZ47974460
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2018, jejímž
předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v
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k. ú. Šenov u Nového Jičína, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále
jen „dodatek“).
Čl. I
Předmět dodatku
1. Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Šenov u Nového Jičína je přerušení (pozastavení) prací
uvedených ve smlouvě o dílo.
Pobočka Nový Jičín obdržela dne 12. 10. 2020 vyjádření Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, které se týká
probíhající Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen
„Aktualizace č. 2 ZÚR MSK“) tzv. zkráceným postupem ve smyslu ust. § 42b zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Předmětem této
aktualizace je mimo jiné koridor územní rezervy D502 pro přeložku silnice I/57-KunínŠenov. V návrhu výše uvedené aktualizace je koridor zapracován dle územní studie
„Vedení silnice I/57 v úseku Kunín-Šenov-Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018“
a vymezen jako návrhový. To znamená, že na rozdíl od územní rezervy je možno stavbu
po nabytí účinnosti aktualizace umístit.
Z těchto důvodů je nezbytné přerušit práce na probíhajících komplexních pozemkových
úpravách v k. ú. Šenov u Nového Jičína a pokračovat v nich až po vydání výše zmíněné
aktualizace. V opačném případě by bylo nutné z velké části pozemkové úpravy přepracovat
a tím zbytečně vynaložit další finanční prostředky.
Výše uvedené informace předal členům sboru zástupců i místostarosta Obce Šenov u
Nového Jičína pan JUDr. Karel Třetina na jednání sboru zástupců dne 6. 10. 2020 a rovněž
navrhl přerušení prací na probíhajících pozemkových úpravách do doby vydání Aktualizace
č. 2 ZÚR MSK. Všichni členové sboru zástupců s tímto návrhem souhlasili.
Na základě uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2
k SOD, jehož obsahem je přerušení (pozastavení) prací, do doby vydání Aktualizace
č. 2 ZÚR MSK, a to ode dne podpisu tohoto dodatku.
Po vydání Aktualizace č. 2 ZÚR MSK objednatel písemně do dvou měsíců vyzve
zhotovitele k pokračování prací. Na základě této výzvy objednatele pak smluvní
strany sepíšou nový dodatek, který stanoví nové termíny ukončení a předání
zbývajících fakturačních celků za účelem dokončení díla.
2. Smluvní strany souhlasí, že po dobu přerušení (pozastavení) prací nebudou mezi sebou
uplatňovat žádná vzájemná peněžitá plnění jinak stanovená smlouvou o dílo (např. účelně
vynaložené náklady, sankce, záruky).

Čl. II
Ostatní
1. Dále se upravuje odstavec 10.10 smlouvy o dílo následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
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. 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.
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Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se taky
dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí
s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 27.11.2020

V Olomouci dne 24.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Petr Liška
jednatel společnosti
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