Název akce: REVITALIZACE LETNÍHO STADIONU - PD

Smlouva o dílo OVZ-VZZR-2016-010

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č. OVZ-VZZR-2016-010
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany
1. Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem:
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem - technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP
Tel: 466 859 412,
e-mail: libor.gruber@mmp.cz
IČ:00274046
DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:
KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel:
JIKA - CZ s.r.o.
Se sídlem:
Čibuz 6, Smiřice 503 03
Zastoupen:
Jiřím Slánským - jednatelem
Zastoupen ve věcech smluvních: Jiřím Slánským - jednatelem
Zastoupen ve věcech obchodních: Jiřím Slánským - jednatelem
Zastoupen ve věcech technických autorizovaným architektem : Ing. arch. Libor Tomanem
č. autorizace: 00531
Tel: 777 550 375
e-mail: jiri.slansky@jika-cz.cz
IČO: 259 17 234
DIČ: CZ259 17 234
Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu Hradec Králové oddíl C, vložka 14380
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

I.
Smluvní strany mezi sebou dne 30.11.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2016-010(dále jen
jako „SOD"). V průběhu prací na projektové dokumentaci „Revitalizace letního stadionu - PD" vznikly
nové skutečnosti vztahující se k nutnému řešení vlivů stavby na životní prostředí (EIA), které svou
podstatou a rozsahem mají vliv na posunutí termínu odevzdání díla.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla,
a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:
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Ustanovení SOD oddíl. I, čl. II.. odst. 1, jež zní:
• DÚR vč. přípravných prací, IČ a sepsané a podané žádosti o vydání rozhodnutí o umístění
stavby
- nejpozději do 20 týdnů ode dne vstupního jednání
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:
- DÚR + IČ a sepsané a podané žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby..... do 30.9.2017

II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2016-010 ze dne 30.11.2016 nedotčená výše
uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva
stejnopisy.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými
osobami všech smluvních stran.
Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 1. Žádost o prodloužení termínu plnění díla na projektovou dokumentaci „Revitalizace
letního stadionu - PD" předloženou firmou JIKA - CZ s.r.o., Čibuz 6, Smiřice 503 03

V Pardubicích dne
za objednatele

Ing. Martin Charvát
primátor

V Pardubicích dne
za zhotovitele

Ing. Jiří Slánský
jednatel
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architektura - konstrukce - tzb - stavební fyzika

JIKA - CZ s.r.o.
IČ 25917234
DIČ CZ25917234
Dlouhá 101-103
Hradec Králové 500 03

Žádost o prodloužení termínu předání DUR pro akci „REVITALIZACE
LETNÍHO STADIONU - PD“
Žádám e o prodloužení termínu předání dokumentace DUR k výše uvedené akci z
důvodu zpracování dokumentace EIA. Po přezkoumání charakteru a rozsahu záměru z
pohledu EIA vyplynulo, že areál bude nutné posuzovat jako celek a tedy záměr není svým
charakterem podlimitní jak se dříve uvažovalo (Příloha 3a. zákona č. 100/2001 Sb. O
posuzování vlivu na životní prostředí), ale musí byt předloženo minimálně oznámení dle přílohy
3 výše uvedeného zákona.
Termín odevzdání projektové dokumentace ve fázi DUR bez dokladové části do 2. 5.
201 7. Vyjádření k DUR je možné získat až po schválení EIA, jinak se na dříve vydaná vyjádření
pohlíží jako na nicotná. Rádi bychom Vás požádali o prodloužení termínu do 30.9.2017.
Během této doby budou projekční práce pokračovat na dalším stupni projektové
dokumentace.

V Hradci Králové dne 24.3.2017

Ing. Jiří Slánský, jednatel společnosti
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