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DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 18 - 007 - 02

Úřad měs4sité části
Praha - Újezd

Došlo

Poům

Zpr

Počet

:,"Ó0Ĺz'a 2 4 "UF 2?20 '"'"Z

p'iloh: 4

l.
Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha-Újezd
Kateřinská nám. 465/1, 149 00 Praha 4
IČ: 241 784
Bankovní spojení:l59140048/0300
zastoupen: Václavem Drahorádem, starostou
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.
(zkr. DIPRO, spol. s r.o.)
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4
zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg.č. C18643
IČ: 48592722
DIČ: CZ48592722 (plátce DPH)
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany
č.ú.: 69727339/0800
zastoupen:
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 18 - 007 - 02 ze dne 6.2.2018 na provedení projektové
dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, IS a zeleně v lOkalitě ,,Sídelní část
Kateřinky" v městské části Praha-Újezd, vymezená ulicemi Vodnická, Proutěná, Krajanská, U
Pramene, Na Křtině a Milíčovská,vše v k.ú. Újezd u Průhonic.

II.
Předmět dodatku

V souladu se Smlouvou o dílo včetně dodatků 1-3 zpracoval projektant projektovou
dokumentaci a vykonal inženýrskou činnost. V etapě č. 4 v ulicích Krajanská a Vodnická jsou
komunikace a chodníky umístěny na pozemcích se soukromími vlastníky. Mimo jiné bylo
21.8.2019 zažádáno o souhlas majitelů těchto pozemků - parč. č. 265/681, 265/683 v k.ú.
Újezd u Průhonic. Majitelé na žádost o souhlas nereagovali. Souhlas proto nemohl být dodán
na Speciální stavební úřad jako jeden z požadovaných dokumentů pro vydání stavebního
povolení a řízení bylo přerušeno do 3 1.3.2020. Projektant v rámci výkonu inženýrské činnosti
do 31.01.2020 opět požádá o souhlas majitelů pozemků. Pokud vlastníci do 15.03.2020
nevydají souhlas majitele pozemku s provedením stavby, bude upravena projektová
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dokumentace. Na pozemcích budou provedeny pouze udržovací práce, které nevyžadují
souhlas vlastníka pozemku a práce mohou být provedeny na základě oznámení udržovacích
prací. V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení bude tento úsek z celkové
rekonstrukce vyjmut.
Nové termíny:
4. etapa

Zajištění souhlasu majitelů pozemků parč. č. 265/681, 265/683 v k.ú. Újezd u
Průhonic l úprava projektové dokumentace a dodaní speciálnímu stavebnímu
úřadu.
SO 101: Vodnická, úsek Formanská - Krajanská. 75% Qbjektu, rekonstrukce
komunikace a chodníků
SO 102: Krajanská , celý objekt, rekonstrukce komunikace a chodníků

SO 402: obnova stávajícího vo, 50 % objektu
T: 31.03.2020
III.
ZávěreČná ujednání

1.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále v platnosti.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho připojují své podpisy.

4.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
.
smluvních stran.

Příloha č. l:

Žádosti o souhlas majitelů pozemků parč. č. 265/681, 265/683 v k.ú.
Újezd u Průhonic se stavbou

V Praze dne ...1.3.:.Q1:.19.?Q
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Za ob ednatele:

Za zhotovitele,

Václav Drahorád

starosta
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