Č.j. SPU 207482/2021
Stavba polní cesty C4 v k. ú. Lomnice nad Popelkou

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 795-2021-541101 (Č.j. SPU 205984/2021)
(dále jen „smlouva“)
uzavřené dne 08. 06. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
v technických záležitostech
oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ČO:
DIČ:

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Jiří Hořák, rada Pobočky Semily
+420
j.horak2@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
STRABAG a.s.
Sídlo:
Zastoupený:
Tel./fax:
E-mail:
ID DS:
V technických záležitostech
je oprávněn jednat:
Tel./fax:
E-mail:
Bankovní spojení:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
v zastoupení dle plné moci ze dne 22. 04. 2021
+420
/ +420
8yuchp8

+420

/ +420

ČSOB
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Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

112071233/0300
60838744
CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět dodatku
1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínů předání a převzetí
staveniště, zahájení stavebních prací a změna termínů dokončení plnění uzlových
bodů. Ke změně termínů dochází z důvodu prodloužení zadávacího řízení a potřeby
dodržení minimální lhůty před předáním staveniště zhotoviteli pro oznámení o zahájení
prací oblastnímu inspektorátu práce dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
2. Termíny uvedené v Čl. V odst. 4. smlouvy a její Příloze č. 1b - Závazný harmonogram
postupu prací
Termín předání a převzetí staveniště
Termín zahájení stavebních prací

07. 06. 2021
14. 06. 2021

se tímto dodatkem mění následovně:
Termín předání a převzetí staveniště
Termín zahájení stavebních prací

18. 06. 2021
28. 06. 2021

3. Termíny dokončení plnění uzlových bodů uvedené v Čl. V odst. 5. smlouvy a její
Příloze č. 1b - Závazný harmonogram postupu prací
Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty
Dokončení podkladových vrstev vozovky

13. 08. 2021
17. 09. 2021

se tímto dodatkem mění následovně:
Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty
Dokončení podkladových vrstev vozovky

10. 09. 2021
17. 09. 2021

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů,
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje
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3.

4.

5.
6.

a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, bude zveřejněn
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje,
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní
tajemství, aj. budou anonymizovány.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Závazný
harmonogram postupu prací.
Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním
a že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Liberci dne časové razítko

V Liberci

………………………………………
objednatel

………………………………
zhotovitel

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

STRABAG a.s.
na základě plné moci ze dne 22. 04. 2021

podepsáno elektronickým podpisem

………………………………
STRABAG a.s.
na základě plné moci ze dne 22. 04. 2021

Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá: Věra Hejtmánková
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Věra Hejtmánková

Digitálně podepsal Věra Hejtmánková
Datum: 2021.06.08 11:57:55 +02'00'

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 795-2021-541101

Závazný harmonogram postupu prací
Název VZ: Stavba polní cesty C4 v k. ú. Lomnice nad Popelkou
Polní cesta C4 v k. ú. Lomnice nad Popelkou
Fáze výstavby, uzlové body

Závazné termíny

Předání a převzetí staveniště

18. 06. 2021

Zahájení stavebních prací

28. 06. 2021

Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty

10. 09. 2021

Uzlový bod

Dokončení podkladových vrstev vozovky

17. 09. 2021

Uzlový bod

Dokončení stavebních prací

24. 09. 2021

Výsadba doprovodné zeleně

08. 10. 2021

Předání a převzetí díla

29. 10. 2021
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Poznámka

