
P R A G O P R O J E K T , a . s . P R A G O P R O J E K T 
K RySánce 1668/16. 147 54 Praha 4 N ^ A V ^ B 

Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo 

Název akce: „Brnlnská - Pod Strání" 
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 15-200 

1. Dopravní podnik místa Hradce Králové, a.9. 
se sídlem Hradec Králové, Pouchovská 153, PSČ 500 03 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625, 
zastoupená: Ing. Miloslavem Kulichem, předsedou představenstva 

oprávnén jednat ve vécech smluvních: Ing. Miloslav Kulich, předseda představenstva 

oprávněn jednat ve vécech technických:
náměstek 

IČ: 25267213 
DIČ:CZ25267213 

an ovn spo en : omer n an a a.s., po o a . r ov , . .:

(dále jen „objednatel") 
2. PRAGOPROJEKT, a. s., 

se sídlem Praha 4. K RySánce 1668/16, PSČ 147 54, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Méstského soudu v Praze, oddíl B , vložka 1434, 
zastoupená; Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva 
IČ: 452 72 387 
DIČ: CZ45272387 

oprávnén jednat ve věcech smluvních: 

oprávněn jednat ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel") 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření [>odatku Č. 1, 
kterým dochází k rozšířeni předmětu plněni, navýšení ceny a změně doby zhotovení díla pro akci 
s názvem: 
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„Výstavba trakčního trolejového vedení nové trolejbusové trati v Hradci Králové: Brněnská -
Pod Strání" 

1. 
Předmét dodatku 

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje z důvodu požadavku odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Kiálovohradeckého kraje na projednáni záméru podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzováni vlivu na životni prostředí. 

ČI. II. Předmět smlouvy, odst. 1. písmeno A) se doplňuje následovné 

> zpracováni oznámeni na záměr „ Výstavba trakčních trolejových vedeni pro trolejbusové 
traíi v Hradci králové. Brněnská - Pod Strání", v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona 
100/2001 Sb. a odevzdání oznámení příslušnému úřadu 

2. Termín doby zhotovení díla se mění z důvodu požadavku odboru životního prostřed! a zemědělství 
Krajského úřadu Královohradeckého kraje na projednáni záméru podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí. 

ČI. rv. Doba zhotoveni díla, odst. I se mění následovně: 

„/. Smluvní strany se dohodly, Že dílo bude předáváno postupně v těchto dílčích částech (článek 
II odst. I Smlouvy) a termínech: 

> Uzavřeni smlouvy o dílo 
> Projektová dokumentace TTV, kabelových tras 

a souvisejících investic pro územní řízení 
> Zpracováni oznámení dle přílohy č. S zákona 

Č. 100/2001 Sb. 

04/2015 

06/2015 

8 týdnů od podpisu dodatku č. 
I ke smlouvě o dllo 

> Podání ládosti o vydání vSech územních rozhodnuti podáni iádosti o ÚR do 60 dni 
od získání stanoviska ELA 

> Projektová dokumentace TTV, kabelových tras 
a souvisejících investic pro stavební povoleni 

> Projektová dokumentace TTV, kabelových tras 
a souvisejících investic pro stavební povolení 

koncept dokumentace 
k projednáni s dotčenými 
orgány a organizacemi do 2 
měsíců od vydáni 
pravomocného ÚR 

čistopis dokumentace do 14 
dní od získání vSech 
potřebných vyjádření 
dotčených orgánů a 
organizací a správců 
inienýrských síti 
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> Podání návrhu na stavební povolení do 14 dní od získáni všech 
potřebných vyjádření 
dotčených orgánů a 
organizaci a správců 
inienýrských siti" 

3. Cena díla se mění z důvodu požadavku odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Královohradeckého kraje na zpracování oznámeni na záměr „Výstavba trakčních trolejových 
vedení pro trolejbusové tratě v Hradci králové. Brněnská - Pod Stráni", v rozsahu dle přílohy 
č. 3 zákona 100/2001 Sb. 

ČI. v. Cena díla, odst. 1 se mění následovně: 

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši 352.500.- Kč bez připočteni daně 
z přidané hodnoty (DPH), a lo jako na ceně pevné. 

Původní cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH) 
Navýšeni ceny dle Dodatku č. I (bez DPH) 

Cena celkem dle smlouvy ve zněni dodatku č. l (bez DPH) 

265 500,-Kč 
87 OOO.-Kč 

352 500,-KČ 

Specifikace ceny je uvedena v příloze ě. 1 této smlouvy. 

II. 
Závěrečná ustanoveni 

1. OstaUii ustanoveni Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti 
v původním zněni. 

2. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

3. Tento Dodatek Č. 1 má tri strany textu. 

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou. 

v Praze dne: 16.12.2015 

Za zhotovitele: 

ng. a ; vo o a
předseda představenstva 
PRAGOPROJEKT, a.s. 

PRAGOPROJEKT, aj. 

v Hradci Králové AO. 1^A<' 

Z b d l

Ing. Miloslav Kulich 
předseda představenstva 

Dopravní podnik města Hradce Králové a^. 

® 
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