eV'č' objednatele: B 0030/'l2

Dodatek ě. 1 smlouvy o dílo
na vodnÍm toku
536 a nás|edujících

na Woíácovánl ProigKové dokumentace akco ,,Přotipovodňová opatření
poi"-r'iii" pio.a"t"uÍru Polanky nad od.ou, stavba č. 5578" uzavřené dle s

zákona č' 513/1991 sb' ' dne

27 '7

'2012

smluvnístrany
ObjEdnatel:

Povodí odry, státnÍ podnik
osřava' Mo;Vská oltrava' Varenská 49' PsČ 701 26

zástupcé:
DlÓ:
Bankovní spojenÍ|

statutární

lng. Nliroslav KrajÍček' generálnÍ ředitel

70890021 / cz70890021
KB ostrava, č'ú'97104_761/0100
žapis v ooinóontm re;střÍku: Krajský soud v ostravě' oddllAXlV' Vložka č'584
(dále jen jako
''objodnatel")

lČ /

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
VaňuÍova 505/17' Liberec' PsČ 460 01
lng' Roman Léner, jednatel společnosti .
siatutárnÍzástupce:
'
lnó' Ladislav Šimek'jednatelspolečnosti
48266230 l Cz4826623o
lČ / DlÓi
a.s', č'ú'9000803461/0100 -._KomérčnÍbanka'
:
spojenl
B;nkovnl
žápis v otctróontm rejstttt<u: Krajský soud v Ústl nad Labem' oddíl c' vložka 4487
(dále jen jako
''zhotovltel")

Vsouladusustanovenimčl'14',bodi4'6sesmluvníshanydohodlynadodatkuč'i'kterýmseměnl
a doplňují ustanovénl smlouvy o dílo eV' č' B oo3o/12 uzavřené dne 27 '7 '2012lakto'

'l. čl. 3. oodacÍ lhúta. bod 3.2.
bod 3.2. pŮvodni znénl:
zhotovitet se zavazujé provést a Předat hÓtové dÍlo
geodetic^é zaméřenl podle Čl' 21'

s1 10.2012

vytýčent parce]nÍch hranic pozenki1 pod]e čl. 2'2'

31.1.2013

inženÝrsko-aeoloqický prilzkum podle čl. 2'3.
konce pt tech n ického řéšen Í
wpracovéni dokumenlace pro vydáni
;;hÓdnut o umlstěnÍ slavbv podle čl'
čistopis dokumentace

15.12.2012

2.4.1.

projednánl dokun,ntace pro vydánÍ rozhodnutí o umÍstěnÍ stavby podle

čl.2.4'2'

wpracovánÍ doku nontace pro stavební
povolenÍ podle čl. 2.5'1'

15.1.2013
31.3.2013

30.9.2013

koncept lech nic ké ho te šen I

30.11.2013

čistopis Clokumentace

15.2.2014

prolednání dokumantace pro stavabní povolenÍ podle ěl' 2'5'2'

31.5.2014

vypracoýánÍ dÓkumentace pro prováděnÍ stavby podlo č1' 2'6.

31.7.2014

prováděnÍ autorského dozoru podle čl' 2.7

při realizaci stavby

'

,a
1--

bod 3.2. nové zněnÍ:
zavazujr pÍovést a predat hotové dllo
Zhotovitel se zavazuje

31.10.2012

geodétickézaměřenÍ podle čl' 2' 1'

31.1.2013

\ýýčenípaÍcelních hranic pozemkŮ podle čl' 2'2'
rúzkum oodlé čl' 2'3.
koncept technického řešeni
vVolacoVáni dokumentace pro vydání
podlé
čl'
rá;hodnutl o umísténístavby
čistopis dokumentace

p|."lď"á'lIdď.^""t"""
čl' 2'4.2.

pr"

"ydánl

15.12.2012
15.1.2013
31.5.2013

rozhodnutÍ o umlstěnl stavby podle

vypÍacovánl dokumentace pro stavební
povolení podle čl' 2 5'1

koncept technického řešení

15.12.2013
15.2.2014
15.5.2014
30.9.2014

podle čl' 2'5'2'
projednání dokumentace pro stavební povolenl
podle čL 26
Vyplacování dokumentacé pro provádění stavby

15.12.2014

píováděnÍautorského dozoru podle čl' 2'Z
2. změna obsahu pÍojéktovédokum'ntace

pío stavební povolenÍ podlg ěl' 2'5' a pÍoieKové

p.o d.oiáděnÍ stavby podle čl' 2'6'
podlé
povolenÍ podle é' 2'5' smlouvy o dilo bude Vypracována
ProÉklová dokumentace pro stavebnl
a
; dokumeÁhci staveb v platném znénÍ
nřiláhv č' 5 novelizované vyhláŠky c' "ó'g'o6ďš'
podle
vypracována
bu(le
o
p"or" ói' z'o' smlouvy 'dilo
oroieitová dokumentace pro provádénl
"*-ov
o ookumentaci staveb v platném zněnl'
šú''
a99i2ób;
č'
Vvhlášky
l s novetrzované
^;irln'

loru."nt"""

se
o dito ev' č' B oo3o/12 uzavřené dne 27 '7 '2012
ostatnl Dodminky a ujednánÍ uvedénéve smlouvě
rozsahu
celém
o
pňr'r"s"lr' žédoŠlok dohodě
neměnÍ a zůstáva]| v platnosti' smtuvnr iiá"v
dodatku č.1'
z nichŽ kaŽdá ze smluvnÍch stran obdíŽl dva'
Tento dodatek č'1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech'

za objednatele:
v ostravě dne 28.3'2013

P

za zhotovitele:
v Libercidné 29'3.2013

í odry'

ti.)l')

ln9' Miroslav KrajÍček
generálnlředitel
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