
  
 

 

Za OBJEDNATELE                                                  strana číslo 1 z celkem 3                                                za ARCHITEKTA 

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO 

„O ZHOTOVENÍ A PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY  

 a poskytnutí dalších služeb“  

uzavřený mezi smluvními stranami, jež jsou: 

 

Městská část Praha - Kunratice 

Sídlo:    K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00 

Zastoupena:   Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice  

IČ:    00231134 

DIČ:    CZ00231134 

Bankovní spojení:    ČS Praha 4 

    číslo účtu:  2000690389/0800 
 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o, zkr. DIPRO, spol. s r.o. 

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany 

Zastoupený: Ing. Jan Zrzavý jednatel společnosti 

IČ: 48592722 

DIČ: CZ4859272 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu 69727339/0800 

 
Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu Praha oddíl C, vložka 18643 

(dále jen „ARCHITEKT“ nebo „Zhotovitel“) 

 

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2016, Evidenční číslo objednatele 

16 009 3 00, Evidenční číslo zhotovitele 15-16-02,07,10 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto 
znění: 

 

Preambule 

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: PD pro akci - Zjednodušené 
plošné opravy místních komunikací v Praze – Kunraticích. 

Při realizaci projektové dokumentace, byly na základě provedených průzkumů stavu únosnosti konstrukce stávajících 
vozovek zjištěny dodatečné informace o konstrukcích vozovek místních komunikací, které ukazují na nedostatečné nebo 
zcela chybějící podkladní vrstvy vozovek. Vzhledem k těmto okolnostem bylo nutné změnit přístup k těmto opravám.  

V zájmu trvanlivosti oprav bude nutné provést opravu nejen původně zamýšlené obrusné a ložné vrstvy vozovek, ale 

vyměnit či vytvořit celou konstrukci vozovek, včetně podkladních vrstev a případně i sanaci zemní pláně tam, kde bude 
tato úprava dle diagnostiky nutná.  

Zmíněné opravy však pro realizaci stavby vyžadují vydání stavebního povolení, neboť se jedná o zásah do celé konstrukce 
vozovky a opravou mohou být dotčeny podzemní inženýrské sítě. 
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Článek I. Předmět dodatku 

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") 
a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1.1. Článek I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ a I.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se doplňuje o další odstavce s následujícím 
znění: 

I.1.2.a  Zhotovení dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona 
a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (výkonová fáze 3 dle článku 3.3.4.1. UNIKA) vč. 
zajištění kladných předběžných stanovisek orgánů, organizací a osob; Tato část předmětu plnění 
se nevztahuje na ulici Děbolínská (část od křižovatky Bořetínská - k Golčova), která bude 
realizována vzhledem k zachování původní technologie homogenizace na ohlášení stavby. 

I.1.2.b Komplexní projednání stavebního povolení pro jednotlivé části v rozsahu: 

 veškerá jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich kladného 
stanoviska k zamýšlené výstavbě ve všech fázích zpracovávání všech stupňů projektové 
dokumentace; 

 obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání 
pravomocného stavebního povolení; 

 příprava a podání žádosti o stavební povolení; 

 obstarání pravomocného stavebního povolení. 

 

1.2. Článek II. TERMÍN PLNĚNÍ se doplňuje o následující znění: 

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) podle bodu I.1.2.a smlouvy a tohoto dodatku 
včetně rozeslání PD k vyjádření dotčeným orgánům bude provedena do 1 týdne od uzavření dodatku. 

Zapracování připomínek dotčených orgánů a podání žádosti o vydání stavebního povolení bude provedeno 
nejpozději do 3 týdnů od obdržení všech vyjádření dotčených orgánů. 

 

1.3.  Odstavec III.3. Článku III. HONORÁŘ ARCHITEKTA ZA SJEDNANÉ ZÁKLADNÍ, POPŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍ 
VÝKONY  se mění doplňuje a mění následovně: 
______________________________________________________________________________________ 

          Kč               DPH v Kč              Kč s DPH 

Přípravné práce pro zhotovení  
projektové dokumentace - část I      258 020       54 184,2           312 204,2 

Přípravné práce pro zhotovení  
projektové dokumentace - část II.      275 000        57 750                          332 750 

Zhotovení dokumentace  
k ohlášení stavby       441 000                         92 610                          533 610 

Zhotovení (TDW) včetně  
soupisu prací (SP)       698 000                        146 580                         844 580 

Zajištění DIO včetně předjednání    65 000                          13 650                            78 650 

výkony AD  
(max. 60 hod.)       39 000                           8 190                            47 190 

Technická pomoc v zadávacím  
řízení na výběr zhotovitele stavby 
(max. 30 hod.)      19 500                           4 095                             23 595 

zhotovení DSP  
      28 640       6 014,40                    34 654,40 

Projednání stavebního povolení     15 680       3 292,80                    18 972,80 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

           Celkem   1 839 840                      386 366,40                 2 226 206,40 
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Článek II. Závěrečná ustanovení 

II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

II.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje. 

 
 
V Kunraticích dne 8.3.2017                                                           V Praze dne     
 
 

 
__________________________     __________________________ 
             za Objednatele              za ARCHITEKTA 

   Ing. Lenka Alinčová                Jan Zrzavý                                                                 
starostka             jednatel společnosti 

 
 

 
 


