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ev.č' objednatele: B 0030/12

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo
na Vypracováni

w.4

P.oieKové dokumentace akcé ,,PÍotipovodňová opalření na vodním toku Polančicé
pro ástavbu Polanky nad odrou, stavb. ě. 5578"
uzauřené dne

27 '7

'2012 mezi smluvními stranami

Objednatel:
Povodí odry' státní podnik

Varenská 3101/49, l\,4oravská ostÍava, 7o2 00 oslrava, Doručovacíčíslo:701 26

lČo:

Zápis v obchodním

rejslřiku:

7o89oo21

Krajský soud v ostlavě, oddílAXlV, vložka č'584

valbek, spol' s ío.
Vaňulova 505/17' Liberec lll_Jeřáb, 460 07 Laberec

lČo:

Zápis v obchodním

48266230

fejstříku: Kíajský soud

V Ústi nad

Labem' oddÍl c' vložka 4487

Vsouladu s ustanovením čl' 14'' bod 14'6 se smluvni strany dohodly na dodalku č' 5' kterým se mění á doplňUjí
uslanovena smlouvy o dilo eV' č' B 0030/12 uzavřené dne 27 '7 '2012 ve zněni dodalků ě' 1' č' 2' č' 3 a č' 4laho:

ěl.

3.

3'2'

Dodaci

lhůta

-

bod 3'2' se ruŠi V celém íozsáhu a nově

znílaklo

Zhotovitel se zavazuje provést a předal hotové dílo

geodeliďé zaměření podle čl' 2'1

31.10.2012

!ýýčenlparcelních hranic pozemků podle čl' 2'2.

31.1.2D13

inŽenýrsko-qeolooický Drůzkum oodle čl' 2'3'

15122012

vypÍacováni dokumen1ace pío vydání
rozhodnutí o umíslění stavby podle čl' 2'4'1

koncept technlckeho ÍeŠeni

15.1.2013

čistopis dokumenlace

31 5 2013

projednání dokumentác€ pro vydání rozhodnutí o umístóní stavby podlé č|.
2'4'2' přo objeK so 0í Protipovodňová úprava vodního toku Polančice,
Polanka nad Odrou, Klimkovice
pÍojednání dokumentáce pro vydání rozhodnulí o umísténístavby podlé čl.
2.4.2. pío objekt so 02 Malá vodní nádÉ na Polančici a přo objekt so 03
Malá vodni nádÉ na Rekovci
vypíacován í dokumenlace pro stavební
povolení podle čl. 2.5.1'

koncept technického řešenl

čistopis dokumenlace

pÍojednáni dokumenlace pro stavebnípovoleni podle čl. 2'5'2'

vypracování dokumentace pÍo provádění stávby podle čl. 2'6'
prováděni autorského dozoru podle čl' 2'7'

2 měsíce od

ukončéní

majetkových a právních
jednání Povodí odry' státní
podnik
2 měsíce od ukončení
majetkových a přávních
jednání Povodí odry' státní
3 měsíce od vydáni

rozhodnulí o umíslění slavbv
rozhodnutÍ o umístěníslavbv
6 měsícůod vydání
rozhodnuti o UmIslěni sláVbv
3 měsíce od Vydání
slavebniho Dovolení
při realizaci stavby

oslalni podmínky a ujednáni uvedené Ve smlouvě o dilo ev' ě' B 0030/12 Ve znění dodatků č'1, č' 2, č.3 a č' 4,
zůstávají v plalnosli beze změny' smluvníslÍany prohlaŠuji' že doŠlo k dohodě o celém rozsahu dodálku č' 5'

ý'

*l',

Tento dodatek č' 5je vyhotoven Ve čtyřech stejnopisech' z nichž taždá ze tmluvnich slÍan obdžídva'
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