ev'č' objednatele: B 0030/'12

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo
na vypracováni

P]ojektové dokumentace akce ,,Protipovodňová opatření na vodním toku Polančicé
pro zástavbu Polanky nad od.ou, stavba č' 5578"
uzaýřeně dne

27 '7

'2012 ínezi smluvními stÍanami

Objednatel:
Povodí odry, státni podnik

VaÍenská 3101/49' l\/oravská oslÍavá' 702 00 ostrava, DoÍučovacíčíslo:701 26
70890021
zápis v obchodním rejstřÍku: KÍajský soud v oslÉvě' oddilAxlv' Vložka č'584

lČo:

zhotovitel:
Váňurova 505/17' LibeÍec lll-Jeřáb' 460 07 Liberec
4a26623o
Kíajský soud V Úslí nad Labem, oddil c' Vložka 4487
Zápis v obchodnim

lČo:

rejstříku:

Vsouládu s uslanovenim čl. 14', bod 14'6 se smluvnÍ strany dohodly na dodatku č' 4' kteÚm se měni a doplňují
ustanovenl smlouvy o dílo ev' č' B 0030/12 uzavřené dne

čl.í.smluvnístranv '
stálutáínl zástupce:
statulárni zástupce:
čl' 3. Dodací lhůta

3'2'

-

27 '7

'2012 ýe znění dodatků ě' 1, č' 2 a č' 3lakto:

na straně obiednalele docházÍ od 1''l1.2014 ke změně statulárniho zástupce:

lng. Jiří Pagáč, gonerální ředitel
na straně ahglgyilc]qdocházi od 29'10'2014 ke změně statulárniho zástupce:
lng' Ladislav Šamek' jednatel společnosti
ln9. LukáŠ HÍUboň, jednálel společnosti
bod 3'2. se Íušívcelém rozsahu a nově znÍ takto:

zholovitelse zavazuje provést á předat ho1ové dilo

geodetické zaměřeni podle čl' 2'1

31 102012

vytýčeníparcelních hmnic pozemkú podle čl' 2'2'

31.1.2013

in'éňÝ*kcdéolÓdickÝ Ddzkum oodlé čl 2 3

1512.2012

\,ypÍacován í dokumenlace pro vydání
rczhodnutí o umíslění stavby podle čl' 2.4'1

koncepl lechnického ňešení

15.1.2013

čistopis dokumentace

31.5.2013

přojednání dokumentace pro vydánÍ řozhodnutí o umí6tění stávby podle čl'
2.4.2. pro objgkt so 0í Protipovodňová úprava vodniho toku Polančice'
Polenka nad odrou. Klimkovicé
pÍojednáni dokumentace pfo Vydáni Íozhodnulí o um'stění stavby podle čl' 2'4'2'
pro objekt

so

02 l\/alá vodní nádž na Polančici a pÍo obiekt

VypÍacováni dokumentace pro stavební
povolení podle čl' 2.5.l'

so

03 Malá vodni

koncept technického řešeni

3t.05.20t5

3t052015
3 měsice od vydána
Íozhodnulí o Umistění stavbv

VypÍacován í dokumentace pro prováděnístavby podle čl. 2.6'

4 měsÍce od lYdání
Íozhodnutí o umístěni stavbv
6 měsíců od vydáni
rozhodnutí o umístěni stavby
3 měsíce od Vydání
slavébniho Dovoleni

prováděnl aulorského dozoÍU podle čl' 2'7'

přirealizacistavby

čislopis dokumentace

poednání dokumentace pro stavebnípovoleni podle čl' 2'5'2'

nt

tl

ostatní podmínky a ujednání Uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 ve zněnl dodaiků č'1' 2 a 3' zúslávaji

v platnosti beze změny'smluvnI strany prohlašují' že doŠlok dohodě o celém rozsahu dodátku

č 4.

Tento dodatek č' 4je Whotoven ve člyřech stejnopisech' z nichŽ každá ze smluvních slran obdÍžidvá

za objednatele:
3

generálníředitel

0

-j. il:i

za zhotovilele:

