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DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy zhotovitele: 18 - 007 - 02
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I.
Smluvní strany

l. Objednatel: Městská část Praha-Újezd
Kateřinská nám. 465/1, 149 00 Praha 4
IČ: 241 784
Bankovní spojení:159140048/0300
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: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
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

Projektant konstatuje, že ke dni podání návrhu dodatku nebylo možné provést vzájemnou
koordinaci projektů mezi výše uvedeným projektem (3. a 4. etapa) a projektem PPD a.s.
Koordinace není možná z důvodu pomalé přípravy ze strany projektanta PPD a.s. Vzájemné
koordinace obou projektů podmiňuje získání kladného stanoviska od PPD a.s. Z tohoto
důvodu nebude možné splnit termíny dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo tj. zajištění všech
stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
V souladu s dodatkem č. 1, kde je uvedeno, že pokud nebude možné koordinovat projekty,
bude zhotoven další dodatek na posun termínu.

Vzhledem ke skutečnosti, že PPD a.s. předpokládá realizaci v letech 2021 - 2022 (viz.
Záznam z koordinační schůzky k projektové přípravě z 14.11.2018 a 3.12.2018), tak i přes
posun termínu do navrženého data, nemůže dojít k prodlení se zahájením stavby. Stavba může
být zahájena až po nebo popř. souběžně s investicí PPD a.s..
Dne 5.6.2019 obdržela městská část dopis od Business Centra Mikrotechna a.s., který
je přílohou tohoto dodatku. Zástupce Business Centra Mikrotechna a.s. (dále BCM) v dopisu
informoval o nově chystané investici v ulici Milíčovská. BCM koupil objekt bývalé
trafostanice a chystá se z objektu vytvořit garáže. Návrh 3. etapy počítal s optimalizací
výškového řešení a snížení nivelety komunikace pro zjednodušení odvodnění komunikace.
Snížená niveleta by znemožnila výškové napojení na budoucí objekt garáží. Pro umožnění
napojení je nutná aktualizace návrhu projektové dokumentace — upravení nivelety
komunikace, zřízení nového kanalizačního řadu včetně nové uliční vpusti a přeložky kabelů
VO, PRE a CETIN.
BCM se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s úpravou projektové dokumentace
a novým projednání PD s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
Projektant požadované úpravy shledává technicky možné a zavazuje se provést úpravu PD
včetně jejího nového projednání.
Zřízení nového kanalizačního řadu bude vyžadovat dva stupně povolení - územní
rozhodnutí a následně stavební povolení. Projektant předpokládá při dodržení správních lhůt
dotčených orgánů státní správy zajištění stavebního povolení do 30.06.2020. Pokud nebude
možné zajistit stavební povolení do tohoto data z důvodu prokazatelného nesplnění správních
lhůt dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí nebo povolovacích úřadů a
popř. odvolání třetích stran v řízení (např. občanské spolky), bude zhotoven další termínový
dodatek.
Nové termíny:
3. etapa

SO lOS: Na Křtině, celý objekt, rekonstrukce komunikace a chodníků
SO 106: Milíčovská, celý objekt, rekonstrukce komunikace
SO 301: Na Křtině odvodnění, celý objekt,
SO 402: úpravy stávajícího vo, 10 % objektu
T: 30.06.2020

4. etapa

Pouze vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí
včetně vyplněné žádosti o stavební povolení
SO 101: Vodnická, úsek Formanská - Krajanská, 75% objektu, rekonstrukce
komunikace a chodníků
SO 102: Krajanská , celý objekt, rekonstrukce komunikace a chodníků

SO 402: obnova stávajícího vo, 50 % objektu
T: 31.12.2019
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III.
ZávěreČná ujednání

l.

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

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoyeních 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: Žádost o provedení změny části projektu ,,REKONSTRUKCE ULICE
PROUTĚNÁ, stavba č.0101 tv Újezd, etapa 0022 Proutěná, 3.etapa - objekt so106 Milíčovská"

V Praze dne

28 -Oli- 2019
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V Praze dne 27.06.2019
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Business Centrum Mikrotechna a.s.

Úřad městské části Prahy - Újezd
k rukám p. Staňka
Kateřinské náměstí 465/1
149 40 Praha 4 - Újezd

Praha, dne 5.6.2019

žádost o provedeni změnV části projektu ,,REKONSTRUKCE ULICE PROUTENA, STAVBA Č.0101 TV
Újezd, etapa 0022 Proutěná, 3.etapa - objekt so106 - Milíčovská"
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Dobrý den,
žádáme Vás tímto o provedeni změny části projektu ,,REKONSTRUKCE ULICE PROUTĚNÁ, STAVBA
č.0101 tv Újezd, etapa 0022 Proutěná, 3.etapa - objekt so106 - Milíčovská" z důvodu snížení nivelety
stávající komunikace podél objektu bývalé ts, který nebude možné touto změnou užívat (úpravou nivelety
vznikne v rámci vstupu výškový rozdíl 250mm).
objekt ts bude po opravě nově využíván jako dvě samostatné garáže. Z tohoto důvodu je nutné upravit
navrhovanou niveletu komunikace, tak aby nebyla niže než 20mm od úrovně podlahy garáži a navrhovanou
šíři komunikace před objektem bývalé ts.
Se zpracovatelem PO lng.Pluhařem byla možnost této úpravy již konzultována a shledána jako proveditelná.
Vypracováni projektů podzemních sítí sdělovací kabel 02, vedeni plynu a dešt'ové kanalizace, které
v původním záměru nebyly zpracovány naše společnost Business Centrum Mikrotechna a.s. zajisti na své
náklady u vašeho zhotovitele Dipro, spol. s r.o..

Velice Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,

Ing. Petr Malik
místopředseda představenstva

Barrandova 409 l 143 00 Praha 4 l Česká republika l lČ: 29030501 l DIČ: CZ29030501
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 15922

T: +420 225 273 210 l F: "420 225 273 211 l www.bcmkt.cz

