
  

1 

 

Dodatek č. 1/2021  

 
ke Smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek 

za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice– 
Přerov“ a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací této stavby  

 
 
1. Statutární město Přerov 

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

zastoupené: Ing. Petrem Měřínským, primátorem 

IČ:  00301825  

DIČ: CZ00301825 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1884482379/0800    

 
 (dále jen „Město“) 

 
a 

 
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

     zastoupené: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno, na základě pověření ze dne 3. 3. 2015 

IČO:    65993390 

DIČ: CZ65993390 

Bankovní spojení ČNB, č. účtu 10006-15937031/0710 

 
(dále jen „ŘSD ČR“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník“), tento 

 

Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek 
 č. ŘSD ČR 03PT-004557, č. Město MMPr/SML/1620/2020, ze dne 11. 2. 2021 

 

(dále jen „dodatek“): 

 

Článek 1. 
Úvodní ustanovení dodatku 

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 2. 2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu  
o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je mimo jiné 
zajištění přípravy a výstavby nového sportoviště jako náhrady za stávající sportoviště. 

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení 

stavby „Dálnice D1 0136 Říkovice – Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice“, 

z 02/2020, jejímž zpracovatelem je firma Iterplan – CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno (dále 

jen dokumentace pro stavební povolení“) a vyvstaly skutečnosti, které bylo nezbytné řešit a jež 

mají dopad na předmět plnění.  

1.3. Smluvní strany prohlašují, že v kontextu bodu 1.2. tohoto článku dodatku dochází k úpravě 
předmětu plnění, když ze stavebního objektu S0 119 - MO komunikace ul. Na Trávníčku p.č. 
1490, k.ú. Dluhonice a SO 120 – MO komunikace na p.č.1499, k.ú. Dluhonice byla v dokumentaci 
pro stavební povolení vyčleněna kanalizace místních komunikací jako samostatný objekt, který 
je nazván SO 121 Odvodnění komunikací. 
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Článek 2. 
Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na 
změně článku VII odst. 1 písm. b) smlouvy, který nově zní: 

 

b) Stavební objekty financované Městem: 

označení a název stavebního objektu  
SO 113 – Výtlak splaškové kanalizace 
SO 116 – Prodloužení vodovodního řadu 
SO 117.4 – Veřejné osvětlení ulice Na Trávníčku 
SO 118 – Parkoviště 
SO 119 – MO komunikace ul. Na Trávníčku – prodloužení 
SO 120 – MO komunikace na p.č. 1499, k.ú. Dluhonice  
SO 108 – Altán pro účinkující 
SO 121 – Odvodnění komunikací 
 
 

Článek 3. 
Závěrečná ustanovení dodatku 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a 
vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. 
Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.  

3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specfikovaná příloha. 

3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 
zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

 

 
Článek 4. 

Schvalovací doložka 

 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání 
podmíněné schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho …. zasedání konaném dne … 
usnesením č. ….. 

 

V Přerově dne:                                                          V Brně dne: 
 
Za Statutární město Přerov                                        Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:  

 
 
………………………………………….. ……………………………………….. 
       Ing. Petr Měřínský 

  primátor statutárního města Přerov 

 
 
 

      Mgr. David Fiala 

    ředitel Závodu Brno 
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