STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
14. schůze rady města dne: 29.08.2017
Bod pořadu jednání:
Veřejná zakázka - projektová dokumentace na stezku pro chodce a cyklisty Odra - Nisa (trasa
č. 20) - dodatek smlouvy o dílo
Stručný obsah: Na základě výběrového řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP) na
stezku pro chodce a cyklisty Odra - Nisa, v rámci mezinárodní cyklotrasy č. 20 na území města Liberce ve
dvou úsecích: Hrazená - Barvířská a Košická - Poštovní náměstí z projektu Integrovaného plánu rozvoje
území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) financovaného z prostředků Evropské
unie - IROP byla dne 11.5.2017 uzavřena smlouva o dílo s projekční kanceláří HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s r.o.
Dne 31.7.2017 požádal pan Václav Starý - t.č. prokurista společnosti o prodloužení termínů VZ daných
platnou smlouvou o dílo. Žádost podal písemně. Ve zdůvodnění se uvádí, že po projednání s vlastníky
pozemků a technické infrastruktury (např. Teplárna Liberec, Povodí Labe nebo SŽDC, soukromí vlastníci
apod.) v budoucí trase stezky vyplynuly takové požadavky, jejichž řešení výrazně převyšuje časové
možnosti dané smlouvou o dílo. Pro výsledný návrh optimální trasy stezky a koncepčnost uspořádání
území je potřeba věnovat v této fázi projektu zvýšenou pozornost.
Termín plnění závěrečné fáze zakázky (podání žádosti o stavební povolení) pro úsek Košická - Poštovní
náměstí na stavební úřad je v dodatku smlouvy o dílo posunut na 25.6.2018. Termín plnění závěrečné fáze
zakázky (podání žádosti o stavební povolení) pro úsek Hrazená - Barvířská zůstává beze změny.

MML, Odbor hlavního architekta
Důvod předložení: Žádost společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. jako zpracovatel
projektové dokumentace o prodloužení termínů veřejné zakázky daných platnou
smlouvou o dílo.
Zpracoval:

Rozsypal Vladislav, Ing. - pracovník odboru hlavního architekta

Projednáno s:

Ing. Martinem Bendou - vedoucím odboru strategického rozvoje a dotací
Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora statutárního města Liberec

Předkládá:

Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru hlavního architekta

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
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Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění zakázky "Projektová dokumentace a inženýrská
činnost na stezku pro chodce a cyklisty Odra - Nisa, v rámci trasy č. 20 na území města Liberce ve
dvou úsecích: Hrazená - Barvířská a Košická - Poštovní náměstí", dle přílohy č. 1

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Projektová dokumentace a inženýrská činnost na stezku
pro chodce a cyklisty Odra - Nisa, v rámci trasy č. 20 na území města Liberce ve dvou úsecích:
Hrazená - Barvířská a Košická - Poštovní náměstí", dle přílohy č. 2

ukládá
zajistit uzavření dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.
o., IČ 45797170, se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, dle přílohy č. 2
P: Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru hlavního architekta
T: 29.09.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Odbor hlavního architekta ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací usiluje o zajištění
realizace navazujících úseků mezinárodní stezky pro chodce a cyklisty č. 20 "Odra - Nisa" na území
města Liberce, tj. v úseku Hrazená - Barvířská a Košická - Poštovní náměstí, zařazených do projektu
v rámci IROP - IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou .
Rada města schválila usnesením č. 223/2016 přijetí dotace od Libereckého kraje na zpracování
projektové dokumentace cyklostezky od Košické po Poštovní náměstí.
Na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 50/16/ZK ze dne 26. 1. 2016 byla žadateli
statutárnímu městu Liberec přidělena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Doprava program č. 6.3 - Podpora projektové přípravy, ve výši 26,67 % způsobilých výdajů, max. 200
000,- Kč na zpracování projektové dokumentace v rámci akce „Cyklostezka od Košické po Poštovní
náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“.
Rada města schválila přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Doprava
program č. 6.3 - Podpora projektové přípravy na projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí
(součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“ a uložila zabezpečit zpracování projektové dokumentace
cyklostezky Odra Nisa v úseku od Košické ulice po Poštovní náměstí ve stupni DÚR/DSP z prostředků
alokovaných v rozpočtu odboru hlavního architekta.
Dále rada města schválila, usnesením č. 630/2016, dne 19.7.2016 přijetí dotace od Libereckého kraje na
zpracování projektové dokumentace cyklostezky Hrazená - Barvířská.
Na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 308/16/ZK ze dne 31. 5. 2016 byla žadateli
statutárnímu městu Liberec přidělena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Doprava program č. 6.3 - Podpora projektové přípravy, ve výši 54,55 % způsobilých výdajů, max. 300
000 Kč na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení v rámci akce „Cyklostezka Hrazená Barvířská (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“.
Rada města po projednání schválila přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Doprava program č. 6.3 - Podpora projektové přípravy na projekt „Cyklostezka od ul. Hrazená po ul.
Barvířská (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“ a uložila zabezpečit zpracování projektové
dokumentace cyklostezky Odra Nisa v úseku od Hrazené po Barvířskou ve stupni DÚR z prostředků
alokovaných v rozpočtu odboru hlavního architekta a získání pravomocného územního rozhodnutí.
Rada města usnesením č. 284/2017 schválila výsledek výběrového řízení s názvem „Projektová
dokumentace a inženýrská činnost na stezku pro chodce a cyklisty Odra - Nisa, v rámci trasy č. 20 na
území města Liberce ve dvou úsecích: Hrazená - Barvířská a Košická - Poštovní náměstí a výběr
nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., se sídlem
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ 45797170 s nabídkovou cenou 948 000 Kč bez DPH (1 147
080 Kč s DPH) za celý předmět plnění a uzavření smlouvy o dílo s firmou HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s r. o. a uložila Ing. Petru Kolomazníkovi - vedoucímu odboru hlavního architekta
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení a rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvýhodnější nabídky a zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s r. o.
Smlouva o dílo byla s firmou HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. uzavřena dne 11.5.2017.
Dne 31.7.2017 požádal pan Václav Starý - t.č. prokurista společnosti o prodloužení termínů VZ daných
platnou smlouvou o dílo. Žádost zdůvodnil písemně - viz přílohu č. 2.
Ve zdůvodnění zpracovatele projektové dokumentace se mj. uvádí, že v rámci akce proběhla jednání se
zástupci dotčených vlastníků pozemků a technické infrastruktury v území (např. Teplárna Liberec a.s.,
SŽDC, Povodí Labe, 1. Liberecká bezpečnostní, pan Svatoš apod., a z nich vyplynuly takové
požadavky, které při budoucím zapracování výrazně překračují časový rámec daný platnou smlouvou
o dílo:
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·
·
·

Koordinace s teplárnou - uložení stávajícího potrubí, rozdílné požadavky na uložení potrubí
v území (nadzemní / podzemní) s výrazným dopadem na financování projektu
Koncepčnost uspořádání výsledného řešení v území
Stávající stav využívání vleček - SŽDC, ČD, Dopravní podnik, uhelné sklady, Teplárna Liberec
atd.

Stanovisko Teplárny Liberec: plánované odstranění potrubí z koryta řeky proběhne pouze v prostoru
umístění potrubí v korytě, v nadzemní části od ulice Košická bude pouze nahrazeno novým potrubím,
a tento stav bude ,,zakonzervován‘‘ na dobu životnosti potrubí (technologie). V rámci požadavku
územního plánu (ÚP) města Liberec je vznášen požadavek na položení potrubí pod zem, tak jak tomu
bude až k ulici Košická (řešení je požadováno v rámci protipovodňových opatření a odstranění potrubí
i jako estetického prvku).
Teplárna Liberec preferuje obslužnou komunikaci podél svého zařízení, obdobně takovou komunikaci
potřebuje ke své činnost (údržba, čištění) i Povodí Labe - pěší a cyklistická stezka by tyto dvě
komunikace nahradila. Tato stezka by mohla být běžně využívána pro pěší a cyklistickou dopravu
a zároveň i pro údržbu koryta Lužické Nisy a zároveň i pro údržbu a kontrolu technologického zařízení
(teplovodního, plynového a horkovodního zařízení) Teplárny Liberec.
Investiční náročnost realizace podél ulice U Jezu přes ulici Košická až samotné Teplárně je 140mil Kč/
z toho je 30mil Kč hrazeno z dotačního programu na protipovodňové opatření.
Vzhledem k výše popsaným detailním informacím, které v rámci zadání nebyly známy, a vzhledem
k tomu, že jednání budou komplikovaná a zdlouhavá, žádá zpracovatel o prodloužení konečného
termínu odevzdání dokumentace, resp. podání žádosti stavební povolení do 25.6.2018.
Kompletní žádost zpracovatele o prodloužení termínu je v příloze 1. Upozorňujeme na skutečnost, že
vzhledem k datu uzavření smlouvy o dílo dne 11.5.2017 byla žádost zhotovitele o prodloužení termínů
plnění datována již po smluvně daném termínu odevzdání dokumentace k územnímu rozhodnutí (dle
smlouvy o dílo 8 týdnů od podpisu smlouvy).
Výše popsané důvody (žádost zhotovitele) považujeme pro úsek Košická - Poštovní náměstí za
relevantní a požadovaný posun termínu je adekvátní. Pro úsek Hrazená - Barvířská zůstávají termíny plnění
beze změny.

Vzhledem k závažným technickým i majetkoprávním problémům v procesu přípravy projektů obou
úseků cyklostezek je statutární město Liberec nuceno řešit i posun termínů realizace obou projektů
v rámci DF Libereckého kraje (dotace na zpracování PD). Již schválený dodatek smlouvy s LK
posunuje termín projektu (dotace na PD) u úseku Košická - Poštovní náměstí na červen 2019. U úseku
Hrazená - Barvířská SML rovněž požádá Liberecký kraj o dodatek smlouvy s prodloužením termínu,
aby nepřišlo o možnost čerpat schválenou dotaci.
Aby bylo možno dodržet i projektantem navrhované prodloužení termínů zpracování projektové
dokumentace, musí SML nejbližším období uskutečnit jednání s klíčovými vlastníky nemovitostí
a zařízení v trase obou úseků cyklostezek (zejména s Teplárnou Liberec - viz výše), dospět k dohodě
o majetkovém vypořádání a určit definitivní variantu trasování cyklostezky.
Dílčí termíny zpracování projektové dokumentace jsou uvedeny v návrhu dodatku ke smlouvě
s HaskoningDHV, termín plnění závěrečné fáze zakázky (podání žádosti o stavební povolení) na
stavební úřad je v závislosti na součinnosti ze strany města a v závislosti na budoucích dohodách
s dotčenými vlastníky pozemků posunut na 25.6.2018 pro úsek Košická - Poštovní náměstí. Termín
plnění závěrečné fáze zakázky (podání žádosti o stavební povolení) pro úsek Hrazená - Barvířská zůstává beze
změny.

5/6

Přílohy:
zadost o prodlouzeni terminu cyklo Odra-Nisa Liberec
SOD_DHV_dodatek-1
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Stezka pro chodce a cyklisty Odra

—

Nisa, Liberec

ľ

HaskoningDHV
E,ha,wing Society Together

HaskoningDHV Czech Repub[ic, spoL s r.o.
Soko[ovská 100/94
Cz- 18600 Praha 8
Tek: 236 080 550 /Fax:

236 080 560

Mobí[. : 725 730 325
www.rhdhv.com

Dodatek ke smlouvě č.J
Žádost o prodloužení termínu
Akce:
Stezka pro chodce a cyklisty Odra
Liberce ve dvou úsecích: „Hrazená

—

—

Nisa v rámci trasy č. 20 na území města
Barvířská a Košická Poštovní náměstí“.
—

V rámci akce proběhla jednání se zástupci dotčených vlastníků pozemků a technické
infrastruktury v území okolo teplárny Liberec (Teplárna Liberec a.s., Dr. Milady Horákové
641/34a), vlečky (SŽDC) a povodí Lužické Nisy (Povodí Labe), majitel pozemků 1. Liberecká
bezpečnostní, zástupci města Liberec (odbor územního plánu, odbor rozvoje), z jednotlivých
jednání vyplynuly tyto požadavky a postup prací:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koordinace s teplárnou uložení stávajícího potrubí, rozdílné požadavky na uložení
potrubí v území
Koncepčnost uspořádání v území
SŽDC, ČD, Dopravní podnik
doprava nových
Stávající stav využívání vleček
tramvají, uhelné sklady, Teplárna Liberec atd.
Provozovatelé železniční infrastruktury a majitelé pozemků SŽDC, ČD
Koryto Lužické Nisy běžné požadavky a protipovodňová opatření, aktivní zóna, výše
povodně Q100
Přístup do spalovny
Majitel pozemků 1. Liberecká bezpečnostní
Stavby ŘSD
(Revitalizace okolí Krajského úřadu Libereckého kraje)
(Stavba tramvajové trati)
—

—

—

—

—

plánované odstranění potrubí z koryta řeky proběhne pouze v prostoru
umístění potrubí v korytě, v nadzemní části od ulice Košická bude pouze nahrazeno novým

Teplárna Liberec

—

potrubím, a tento stav bude „zakonzervován“ na dobu životnosti potrubí (technologie),
v rámci požadavku územního plánu (ÚP) města Liberec je vznášen požadavek na položení
potrubí pod zem, tak jak tomu bude až k ulici Košická (řešení je požadováno v rámci
protipovodňových opatření a odstranění potrubí i jako estetického prvku.
‘001

Teplárna Liberec preferuje obslužnou komunikaci podél svého zařízení, obdobně takovou
komunikaci potřebuje ke své činnost (údržba, čištění) i Povodí Labe pěší a cyklistická stezka
by tyto dvě komunikace nahradila. Tato stezka by mohla být běžně využívána pro pěší a
cyklistickou dopravu a zároveň i pro údržbu koryta Lužické Nisy a zároveň i pro údržbu a
kontrolu technologického zařízení (teplovodního, plynového a horkovodního zařízení)
Teplárny Liberec.
—

J
Modernizace silnice 11/337 Nasavrky Louka
Modernizace silnice 11/337 Louka Skuteč
—

RoyaL
HaskoningDHV
Enhandng Society Togethcr

-

Investiční náročnost realizace podél ulice U Jezu přes ulici Košická až samotné Teplárně je
300miI Kč! z toho je 70mil Kč hrazeno z dotačního programu na protipovodňové opatření.

Vzhledem k těmto detailním informací, které v rámci zadání nebyli známi, a vzhledem
ktomu, že jednání budou komplikovaná a zdlouhavá žádáme o prodloužení termínu
odevzdání dokumentace do 25.6.2018

S pozdravem a s přáním hezkého dne,
Ing. Milan Ptáček
projektový manažer

I

project manager

oddělení dopravy! dopravní infrastruktury

/

department of transport / traffic lnfrastructure

T ÷420 236 080 577 M ÷420 725 730 325 E milan.ptacek@rhdhv.com I W www.royalhaskoningdhv.cz
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 118600 Praha 8, Czech Republic.
Vstup z ulice Thámova 32, Budova

BI

Entrance from Thamova street No. 32, Building B

V Praze 26. 7. 2017
Ing. Václav Starý

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Meteor Centre Ornce Park

Priloha:

Sokolovská 100/94, 18600 Praha 8
Tel.:236080550,faX 236080560
iČ: 45797170 . DIČ: CZ45797 170

Další informace k územĺ

(c) HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
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Modernizace silnice 11/337 Nasavrky Louka
Modernizace silnice 11/337 Louka Skuteč
—

-

RoyaL
HaskoningDHV
Enhaflcing Society Togetheť

Příloha žádosti: další informace k území:
Úsek „Hrazená

—

Barvířská“

Trasa začíná v křižovatce ul. Hrazená x 1. Máje, pokračuje ke korytu řeky Nisy a pokračuje severně
podél koryta, mostkem překlenuje koryto bezejmenného vodního ramene, přes zelené plochy
pokračuje ke křižovatce ul. Proboštská x Orlí x Barvířská.
Z hlediska přítomných zástupců bez námitek. Inženýrské sítě teplárny jsou vedeny v zemi a
předpokládá se nekolizní vedení stezky se zmiňovanými sítěmi.
Úsek „Košická Poštovní náměstí“
Trasa začíná v křižovatce ul. Dr. M. Horákové x Košická, pokračuje podél toku řeky Nisy, překonává ul.
Mostecká a Čechova a je ukončena v prostoru Poštovního náměstí.
V této variantě bylo diskutováno několik variant vedení trasy.
Prezentována byla varianta vedení stezky striktně podél koryta Nisy a druhá varianta, kdy je stezka
vedena vtěsné blízkosti železnice až po ul. Mostecká a dále kolem koryta. Poté byly tyto varianty,
příp. jejich kombinace v různých úsecích diskutovány. Přítomní upozornili projektanty na možné
problémy a kolize s inženýrskými sítěmi v průběhu trasy.
Zástupci Teplárny upozornili na připravovaný územní plán města Liberce, který definuje
plochy dotčené trasou stezky zcela jinak oproti současnosti. Zástupce města však uvedl, že
mezi stavbou stezky a vydáním nového ÚP je velká časová prodleva a projekt se tedy řídí dle
stávajícího platného ÚP.
Provoz po železnici je v současné době cca 5X do týdne, provoz po vlečce do Elektrárny
Liberec se předpokládá cca 2X do roka.
V území je vypracovaný projekt na protipovodňová opatření. Zástupce města p. Rozsypal tyto
podklady zajistí a předá projektantům.
Dle předběžných informací se protipovodňová opatření budou realizovat v r. 2019 vč.
výměny trubního vedení teplovodu, které zůstane ve stávající trase na stávajících pilotech.
Byla diskutována možnost přebudování staveništní komunikace (která bude muset být
zřejmě realizována při výměně trubního vedení teplovodu) na stezku pro chodce a cyklisty.
Ve variantě první je několik kolizních míst s teplovodem a plynovodem (směrových i
výškových). Projektant důkladně prověří trasování stezky podél potoka a ověří kolizní místa
s teplovodem.
Vybudování stezky není kolizní se zájmy žádné ze zúčastněných stran.
Zástupce 1. Liberecké bezpečnostní, která vlastní pozemky na dotčené trase, upozornil u
první varianty na kolizi sjeho stavbami (dům, garáže), preferuje druhou variantu vedenou
blíže k železnici a požaduje fyzické oddělení zbývajících pozemků od stezky.
Zástupce SŽDC upozornil na obecná pravidla pro stavby v blízkosti dráhy. Stavba musí být
umístěna minimálně 4 metry od osy koleje (těleso dráhy + odvodnění + ochranné pásmo),
stezka musí být fyzicky oddělena od tělesa dráhy (nikoli pouze pletivem), musí být zachovány
rozhledové poměry při křížení se železnicí. Při případném úrovňovém přejezdu tělesa dráhy
musí být tento přejezd projednán jako standardní přejezd přes železniční dráhu (Drážní úřad).
SŽDC je správcem koleje po ul. Košickou (pozemky jsou ve vlastnictví ČD), dále do ul.
Nitranské je správcem koleje DPMU.
-
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DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO
č.
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
Objednatel:
zastoupené:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
panem Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím odboru hlavního
architekta
00262978
CZ00262978
43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
se sídlem:
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
zastoupené:
Ing. Václavem Starým, prokuristou
ve věcech technických:
Ing. Milanem Ptáčkem, vedoucím projektů
IČ:
45797170
DIČ:
CZ45797170
bankovní spojení:
ING bank N.V.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11622
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo ze
dne 11.5.2017 na akci „Projektová dokumentace a inženýrská činnost na stezku pro chodce
a cyklisty Odra - Nisa, v rámci trasy č. 20 na území města Liberce ve dvou úsecích:
„Hrazená -Barvířská a Košická – Poštovní náměstí“. Předmětem tohoto dodatku je změna
doby plnění. Důvodem posunutí termínů plnění je zejména skutečnost, že v rámci akce proběhla
řada jednání se zástupci dotčených vlastníků pozemků a technické infrastruktury v území (např.
Teplárna Liberec a.s., SŽDC, Povodí Labe, 1. Liberecká bezpečnostní apod.), a z nich
vyplynuly takové požadavky, které při budoucím zapracování výrazně překračují časový rámec
daný platnou smlouvou o dílo. Jedná se zejména o koordinaci vedení trasy s Teplárnou Liberec
- uložení stávajícího potrubí, rozdílné požadavky na uložení potrubí v území (nadzemní /
podzemní), koncepčnost uspořádání výsledného řešení v území a využití stávajícího stavu
využívání vleček - SŽDC, ČD, Dopravní podnik, uhelné sklady, Teplárna Liberec atd.
Dodatek mění a doplňuje níže uvedené články smlouvy o dílo.

I.

Tímto dodatkem se odstavec 2. článku IV ruší a nahrazuje se následovně:

1

IV.
Místo předání a doba plnění
Pro úsek Košická – Poštovní náměstí:
2.

Zhotovitel je povinen provést Dílo a předat zhotoviteli jednotlivé části Díla nejpozději
v následujících lhůtách:
a) předání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí - do 31.3.2018,
b) podání žádosti o UR na stavební úřad (inženýrská činnost) - do 30.4.2018,
c) předání dokumentace ke SP objednateli - do 15.6.2018.
d) podání žádosti o SP na stavební úřad (inženýrská činnost) - do 25.6.2018.

Pro úsek Hrazená – Barvířská platí doba plnění dle platné smlouvy o dílo z 11.5.2017.

II.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Liberec usnesením č. ……../2017 dne
29.8.2017.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty,
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě,
že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změny
v platnosti.

V Praze dne:

V Liberci dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

…………………………….

……………………………
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