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II/418 Úiezd u Brna - Otnice - DŮR, IČ, DSF', IČ, PDPS, SP

Objednatel

Město Újezď u Brna

sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena ThDr. Janem Hradilem, Th.D., starostou

a

Zhotovitel

Dopravoprojekt Brno a.s.

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zapsaná u Městského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

IČO 002 82 740

IČO 46347488
oddíl B, vložka 785

(společně dále jen ,,Smluvní strany")

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XVII. odst. 6. Smlouvy o projektové dokumentaci uzavřené dne 25. 2 2016,
číslo smlouvy zhotovitele: 16-010-A I-PDPS (dále jen .,Smlouva") dohodli na tomto znění Dodatku č. l.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. l dohodly na níže specifikovaných změnách Smlouvy:
a) Článek IV. odst. l). Smlouvy o projektové dokumentaci stavby s názvem ,,II/418 Újezd u Brna - Otnice - DŮR,
IČ, DSP, PDPS,SP" ze dne 25. 2. 2016 se nahrazuje tímto zněním:

l) DSP bude dělena na stavební objekty dle předpokládaných budoucích vlastníků. Zhotovitel zahájí práce na DSP
na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je
oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 30. 8. 2017. Pokud nebude do tohoto data doručena
písemná výzva zhotoviteli, platí, že DSP nehí předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě
nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. l pro DSP, IČ pro stavební povolení, SP a PDPS ani
jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DŮR, lČ pro územní rozhodnutí.

Článek VII. odst. l). Smlouvy o projektové dokumentaci stavby s názvem ,,II/418 Újezd u Brna - Otnice - DŮR,
IC, DSP, PDPS,SP" ze dne 25. 2. 2016 se nahrazuje tímto zněním.

l) Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou
v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 30. 12. 2017. Pokud
nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy.
Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. l pro PDPS ani jiné
náhrady či náklady nad rámec uhrazené DŮR, DSP, IČ a SP pro DSP.
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III. Jiná ujednání

Jstatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

l. Dodatek č. l, je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu každého z nich a každá ze
Bmluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Po nabytí
právní účinnosti se Dodatek č. l stává nedílnou součástí Smlouvy o projektové přípravě ze dne 25. 2. 2016.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek jejich vážné a svobodné vůle, že se s obsahem tohoto písemného
právního jednání důkladně seznámily, tomuto porozuměly a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních
stran svoje vlastnoruční podpisy.

V Brně, dne 21. 12.2016 v Újezde u Brna, dne 20. 12. 2016
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Ing. Aleš Trnečka, MBA

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.
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ThDr. an Hradil, Th.D.

staro ta města Újezd u Brna
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