Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby

„Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2“
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
město Cheb
se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO 00253979, DIČ CZ00253979
bankovní spojení Komerční banka Cheb
číslo účtu 19-528331/0100
zastoupeno Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města
dále jen „objednatel 1“
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
IČO 70947023, DIČ CZ70947023
bankovní spojení
číslo účtu
zastoupena městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání)
dále jen „objednatel 2“
CHEVAK Cheb, a.s.
se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
IČO 49787977, DIČ CZ49787977
bankovní spojení
číslo účtu
zastoupen městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání)
dále jen „objednatel 3“
objednatel 1, objednatel 2 a objednatel 3 společně dále jen „objednatel“
a
Společnost ul. Zemědělská – 2, Cheb
Vedoucí společník: Algon, a.s.
se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČO 28420403, DIČ CZ28420403
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka B 14403
bankovní spojení
číslo účtu
zastoupen Petrem Študlarem, předsedou představenstva
druhý společník: STAMOZA, společnost s ručením omezeným
se sídlem Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb
IČO 45358800 DIČ CZ45358800
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 2015
bankovní spojení
číslo účtu
zastoupen Miroslavem Šilhánem, jednatelem
dále jen „zhotovitel“

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 3 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:
Objednatel dne 22.06.2021 obdržel v souladu s ustanovením článku V. Doba plnění odst. 5 a 10
smlouvy žádost o změnu termínu dokončení stavby ,, Úprava komunikace Cheb-Háje, ul.
Zemědělská - 2“. Původní termín není dodavatel schopen splnit z důvodu posunu realizace nutných
přeložek inženýrských sítí společnosti CETIN a ČEZ, které nemohly být prováděny vzhledem ke
klimatickým podmínkám. Dále pak došlo k výškové a prostorové úpravě předmětné komunikace
z důvodu uložení opěr oplocení soukromých vlastníků přiléhajících ke komunikaci. Při neprovedení
úprav by došlo k sesunutí oplocení a poškození cizí věci. Po dokončení části kanalizace došlo
k havárii vodovodního potrubí a zaplavení již zasypané základové spáry kanalizační stoky, čímž
došlo ke zvlnění položeného úseku splaškové kanalizace a byla nutná oprava tohoto úseku. Veškeré
tyto práce měli dopad do harmonogramu stavby.
Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu dokončení:
Článek V. Doba plnění
Původní znění odstavce 1. tohoto článku:
1. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení
díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje
dodržet zejména následující termíny:
Zajištění zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací: do 75 dnů ode dne
nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Termín předání a převzetí staveniště: do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu a nabití účinnosti souvisejících stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.
Termín pro dokončení stavebních prací: do 30.06.2021.
Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od dokončení stavebních prací.
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Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.
Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém
podepsaným předávacím protokolem.“
se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení
díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje
dodržet zejména následující termíny:
Zajištění zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací: do 75 dnů ode
dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Termín předání a převzetí staveniště: do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu a nabití účinnosti souvisejících stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.
Termín pro dokončení stavebních prací: do 31.08.2021.
Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od dokončení stavebních prací.
Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.
Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém
podepsaným předávacím protokolem.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této
smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne ……………..

V Chebu dne ……………

Petr
Študlar

Mgr.
Antonín
Jalovec

Digitálně podepsal
Petr Študlar
Datum: 2021.06.29
09:10:43 +02'00'

_____________________
za zhotovitele
Petr Študlar, předseda představenstva

Digitálně podepsal
Mgr. Antonín
Jalovec
Datum: 2021.06.30
14:08:02 +02'00'

__________
za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta
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