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NÁVRH USN. ZM/N 3131
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
1. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. 851-2018-

OÚaHR/VO se společností DOMYJINAK s.r.o., se sídlem
Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála, IČ 286 99 548, k
akci „Terminálu veřejné osobní dopravy v Jablonci
nad Nisou“, cena za dílo po dodatku č.1 činí 19 603 632,- Kč
bez DPH, tj.: 23 720 395,-Kč s DPH 21%  dle důvodové
zprávy

2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev.č. 851-2018-
OÚaHR/VO se společností DOMYJINAK s.r.o., se sídlem
Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála, IČ 286 99 548, k
akci „Terminálu veřejné osobní dopravy v Jablonci
nad Nisou“, cena za dílo po dodatku č.2 činí  20 057 309,-
Kč bez DPH, tj.:  24 269 344,-Kč s DPH 21%  dle důvodové
zprávy

B. p  o  v  ě  ř  u  j  e  
1. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření

dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se zpracovatelem
jednotlivých stupňů projektových dokumentací a
souvisejících služeb, společností DOMYJINAK s.r.o.,
se sídlem Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála, IČ
286 99 548

2. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření
dodatku č.2 ke smlouvě o dílo se zpracovatelem
jednotlivých stupňů projektových dokumentací a
souvisejících služeb, společností DOMYJINAK s.r.o.,
se sídlem Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála, IČ
286 99 548

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schválilo na svém jednání dne 15.3.2018 
výsledek JŘBU  „Terminálu veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou“, ze 
kterého vzešel budoucí zpracovatel jednotlivých stupňů projektových dokumentací a 
souvisejících služeb společnosti DOMYJINAK s.r.o. a dále smlouvu na zpracování 
těchto stupňů projektových dokumentací a služeb.
Během  zpracování  jednotlivých  stupňů  projektové  dokumentace  došlo 
k významným změnám plnění předmětu smlouvy o dílo, které jsou nyní předmětem 
dodatku  č.1   a  dodatku  č.2.  Z důvodu  časové  kontinuity  budou  uzavírány 
samostatně dva dodatky ke smlouvě.

Předmět dodatku č.1
V průběhu plnění předmětu této smlouvy došlo k významným změnám projektu, 
které  měly  vliv  na  rozsah,  a  tedy  i  na  celkovou  cenu  díla  a  jejichž  plnění  je 
předmětem dodatku č.1.
V rámci soutěžního návrhu bylo v korytě řeky Nisy navrženo stavidlo, aby se lehce 
zvedla hladila a zároveň by se mohla vyrábět elektřina pro nabíjení aut. (Povodí Labe 
a MMJNN se v rámci hodnocení soutěžních návrhů s tímto návrhem neztotožnili a byl 
opuštěn.)
V soutěži byly k dispozici podklady ke Q100 (údaje o stoleté vodě) z veřejných zdrojů 
a v následné studii, která dopracovávala soutěžní návrh s nimi bylo dále pracováno. 
Na základě těchto údajů se proto s úpravou koryta a změny jeho šířkového profilu 
nepočítalo. Proto nebyla (v dalším stupni dokumentace Povodím Labe požadovaná) 
úprava  koryta  a  změna  jeho  šířkového  profilu  do  celkové  ceny  ve  smlouvě 
promítnuta.

V průběhu prací na dalším stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) si 
zpracovatel vyžádal aktuální podklady od Povodí Labe ke Q100 v řešeném území 
(nově  zohledňující  realizaci  štoly  z  přehrady)  s následujícím  překvapujícím 
výsledkem:
- situace s Q100 se oproti původně deklarovanému stavu (použitému v soutěžním 
návrhu a ve studii) paradoxně zhoršila, protože původní údaje o Q100 se ukázaly 
chybné a zejména nezohledňovaly některé přítoky Lužické Nisy
- dále byl v důsledku výše uvedeného zjištěn nedostatečný stav šířkového profilu 
koryta v řešeném území, a proto bylo Povodím Labe požadováno nové konkrétní 
posouzení Q100 v řešeném území a na to navazující návrh opatření.

Tyto  nově  zjištěné  skutečnosti  byly  v  rámci  závazných  projednání  s  dotčenými 
orgány  a  správci  sítí  řešeny  s  Povodím  Labe  zejména  v  návaznosti  na 
aktualizovanou hladinu Q100 a to pak vygenerovalo nutné změny v dokumentaci 
DÚR:
-  výška  umístění  vjezdu  do  garáží  (parkovacího  systému),  aby  nebyla  dotčena 
povodňová úroveň Q100 mostními konstrukcemi,
-  výpočet  průtoku  na  jehož  podkladě  bylo  rozhodnuto  o  úpravě  projektové 
dokumentace - rozšíření koryta v místě jeho stávajícího zúženého profilu (v místě 
pěší lávky),
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- s úpravou koryta bylo spojeno majetkoprávní jednání - MMJNN x Povodí Labe:

 odkup koryta,  které bylo  v majetku Povodí  Labe,  aby se s ním mohlo 
nakládat v rámci stavby již schválené v ZM,

 stávající  zdi  budou  v rámci  stavby  zbourány  a  v širším  profilu  znovu 
postaveny na pozemcích města,

 šířkový  profil  koryta  je  podél  celého  řešeného  území  záměrem  TVOD 
navržen jako dostatečně kapacitní (bez nevyhovujícího zúžení).

Veškeré výše uvedené požadavky jsou vypsány ve sdělení a závazném stanovisku 
Povodí Labe, státní podnik, které jsou přílohou této důvodové zprávy: 

-  sdělení/záporné  stanovisko Povodí  Labe,  státní  podnik  (č.j.: 
PLa/2019/008152 ze dne 22.3.2019)

o podmínky pro přepracování DUR:

 „...v  souladu s  podmínkami  z  jednání  na majetkovém odboru  
Povodí Labe, státní podnik konaného dne 7.3. 2019 ... stávající 
opevnění  koryta  -  levobřežní  a  pravobřežní  kamenné  zdi  v 
majetku státu s právem hospodařit pro Povodí Labe je nutné v 
zájmovém úseku odstranit v celé jejich délce a na pozemcích ve 
vlastnictví  Města  vybudovat  nové  konstrukce  koryta,  které 
zůstanou ve vlastnictví Města.“

-  v  kladném  závazném  stanovisku Povodí  Labe,  státní  podnik  (č.j.: 
Pla/2019/019223 ze dne 20.6.2019):

o strana 2 - SO 210.2 - opěrná stěna:

 „...na  základě  posouzení  průtoků  je  navrženo  rozšíření  a  
rekonstrukce koryta toku Lužická Nisa...“

o strana 6- c)

 „...navržený záměr se dotýká majetku státu...Tyto zdi je nutné v 
zájmovém úseku odstranit v celé jejich délce...“

Vyprojektování úpravy koryta vodního toku Lužická Nisa, které vzešlo dodatečně 
jako podmínka z projednání s DOSS v rámci DUR, musel zpracovatel dokumentace 
DOMYJINAK  zajistit  jako  subdodávku  (výběrovým  řízením) s  odborným 
zpracovatelem - společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se kterým 
uzavřel smlouvu na dodávku projektu ve stupni DSP a DPS této výsledné cenové 
relaci:

DSP     264 500,- Kč bez DPH, tj. 320 045,- Kč s DPH
DPS     190 000,- Kč bez DPH, tj. 229 900,- Kč s DPH

Smlouva o dílo na Terminál VOD dále neobsahovala zpracování požadavků ochrany 
před  účinky  bludných  proudů,  protože  se  předpokládalo,  že  toto  bude  součástí 
projektu prodloužení TT.
Z požadavků orgánů státní správy však vyplynul požadavek na zpracování ochrany 
před účinky bludných proudů v DSP a DPS Terminálu VOD.

a.  obecně  se  vychází  z  provedeného  základního  korozního  průzkumu  a  na 
podkladu jeho výsledků se stanovuje opatření,  která  je  nutno zohlednit  v 
projektu (DSP + DPS)

b.  tento průzkum zatím nelze kompletně zpracovat,  protože v části  prostoru 
staveniště je stávající objekt tržnice
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c. cena  za  jeho  zpracování  je  součástí  DPS a  položkového  rozpočtu  a  tento 
průzkum a případné revize DPS budou provedeny po odstranění stávajícího 
objektu tržnice před samotnou realizací záměru „TVOD“

d. pro účely zpracování požadavků ochrany před účinky bludných proudů do 
DSP a DPS musel zpracovatel projektu zajistit spolupráci se specialistou ze 
společnosti JEKU s.r.o., který na podkladu:

- místopisu staveniště ve vztahu k výskytu bludných proudů
- archivních výsledků korozních průzkumů
- typu záměru TVOD a zkušeností z praxe

sestavil požadavky ochrany před účinky bludných proudů na konstrukce a 
inženýrské sítě pro zapracování do projektů DSP a DPS.

Cena za zpracování požadavků ochrany před účinky bludných proudů pro účely 
DSP a DPS je 35 000,- Kč bez DPH, tj. 42 350,- Kč s DPH

Původní cena 
Celková maximální Cena:      19 610 000,- Kč bez DPH
Sazba DPH (21%):      4 118 100,- Kč
Celková maximální Cena:      23 728 100,- Kč s DPH
Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč    23 128 100,- Kč s DPH

Cena dle dodatku č.1 
Cena za vícepráce bez DPH 489 500,- Kč 
Sazba DPH (21%):  102 795,- Kč
Celková cena za vícepráce s DPH: 592 295,- Kč 
Celková maximální Cena včetně dodatku č.1 s DPH:    24 320 395,- Kč 
Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 
600 tis. Kč, včetně dodatku č.1 s DPH:          23 720 395,- Kč  

Předmět dodatku č. 2
Dne 20.11.2020 byla zhotovitelem ke kontrole předána dokumentace pro provádění 
stavby a rozpočet, která je podkladem zpracování žádosti o dotaci a následný výběr 
zhotovitele.
Pracovníci  oddělení  investiční  výstavby  provedli  kontrolu  dokumentace,  jejíž 
nedostatky byly průběžně konzultovány a odstraňovány bez nároku na navýšení 
ceny díla.
Zároveň oddělení investiční výstavby provedlo dle podmínek Specifických pravidel 
pro  žadatele  a  příjemce  Integrovaného regionálního operačního programu rozbor 
rozdělení  rozpočtu  jednotlivých  stavebních  objektů  na  způsobilé  a  nezpůsobilé 
výdaje.
Zhotovitel dostal dále za úkol vytipovat úsporná opatření, která povedou ke snížení 
ceny stavby bez vlivu na její kvalitu.
Zhotovitel  provedl  rozdělení  rozpočtu  na  způsobilé  a  nezpůsobilé  výdaje  a 
zapracoval odsouhlasená úsporná opatření. Ocenění této činnosti zhotovitele je také 
předmětem dodatku č.2.
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Cena dle dodatku č.2 
Cena za vícepráce bez DPH                               452 850,- Kč 
Sazba DPH (21%):                   95 299,- Kč  
Celková za vícepráce s DPH:               548 949,- Kč
Cena celkem dle dodatku č.2 s DPH         24 869 344,- Kč s DPH
Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 
600 tis. Kč, včetně dodatku č.2 s DPH: 24 269 344,- Kč s DPH

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou je předkládán ke schválení dodatek 
č.1 a dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se společností DOMYJINAK s.r.o.  

4



 

 

 
Požadavek na projekční práce v	akci Terminál veřejné osobní dopravy v	Jablonci nad 
Nisou 
 
Dobrý den, pane inženýre, 
 
v návaznosti na zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)   
a dokumentace pro stavební povolení (DSP) k záměru   
Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou  
bychom s Vámi chtěli otevřít a projednat téma vícenákladů. 
 

1. úprava koryta vodního toku Lužická Nisa: 
a. tato podmínka vzešla z projednání s DOSS v rámci DUR 
b. výsledkem výběrového řízení na zpracování projektu úpravy koryta vodního toku 

Lužické Nisy jsme uzavřeli smlouvu na dodávku projektu ve stupni DSP a DPS s 
odborným zpracovatelem - společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. 
- v této výsledné cenové relaci: 

i. DSP				 264.500,- Kč bez DPH 
ii. DPS				 190.000,-- Kč bez DPH 

 
2. opatření proti bludným proudům 

a. obecně se vychází z provedeného základního korozního průzkumu 
b. a na podkladu jeho výsledků stanovuje opatření, která je nutno zohlednit 

v projektu (DSP + DPS) 
c. tento průzkum zatím nelze kompletně zpracovat, protože v části prostoru 

staveniště je stávající objekt tržnice 
d. cena za jeho zpracování je součástí DPS a položkového rozpočtu 

i. tento průzkum a případné revize DPS budou provedeny po odstranění 
stávajícího objektu tržnice před samotnou realizací záměru „TVOD“ 

e. pro účely zpracování DSP a DPS jsme spolupracovali s Ing. Kučerou ze společnosti 
JEKU s.r.o., který na podkladu: 

i. místopisu staveniště ve vztahu k výskytu bludných proudů 
ii. archivních výsledků korozních průzkumů 
iii. typu záměru TVOD 
iv. a zkušeností z praxe 



 

 

sestavil požadavky ochrany před účinky bludných proudů na konstrukce a 
inženýrské sítě pro zapracování do projektů DSP a DPS 

 
- cena za zpracování požadavků ochrany před účinky bludných proudů pro účely DSP a 

DPS je 35.000,- bez DPH 
 
 

3. rozdělení dokumentace celkové DPS na 3 části pro účely zpracování a podání 3 žádostí o 
dotace: 

a. 01 - parkovací systém 
b. 02 - terminál 
c. 03 - lávka 

i. DPS částí 01 a 02 je zpracovaná a předaná objednateli a dokončují se 
výsledné rozpočty pro žádosti o dotace - rozdělené položkové rozpočty 
jsou dokončeny a ke včerejšku předány 

ii. DPS části 03 je rozpracovaná a bude dokončena cca k termínu 04/2021, 
případně v jiném termínu dle dohody s Objednatelem 

 
- pracnost v	rozdělení DPS na 3 části sestává ze: 

o samotného rozdělení dokumentace (návrh dělní + zpracování zadání + 
koordinace spolupracujících profesí) 

o zpracování 3 dílčích dokumentací namísto 1 celkové včetně vzájemných 
provázaností/návazností 

o promítnutí do celkové struktury DPS (od architektonicko stavební části přes 
speciální profese (statika, TZB...) po položkový výkaz výměr 

o v	rámci vyhodnocených vícenákladů ze strany spolupracujících profesí 
společně s	koordinací projektu včetně architektonicko stavební částí se 
dostáváme na 260.000,- Kč bez DPH 

 
 

4. optimalizace DPS a položkového rozpočtu: 
a. k dnešku (22.12. 2020) evidujeme tyto vícenáklady za více práce: 

i. úprava koryta vodního toku 68 000,- Kč bez DPH 
124 hod x 550,- Kč/hod 

1. odstranění pravobřežní stěny koryta 



 

 

2. použití stávajícího žulového kameniva pro upravené koryto vodního 
toku 

3. promítnutí těchto úprav do DPS a položkového rozpočtu této části 
dokumentace 

ii. úprava položkového rozpočtu dle zadaných úprav   63	250,-  Kč bez 
DPH						 
 (zpracovatel položkového rozpočtu) 
115hod x 550,- Kč /hod 

iii. specifikace, zpracování a koordinace úprav	 61	600,- Kč bez DPH 
			 (generální projektant + spolupracující profesanti) 

112 hod x 550,- Kč/hod 
  

Pro doplnění podání vysvětlení jsme Vám k dispozici. 
 
Děkujeme. 
S pozdravem 
 
 
Libor Doležal 
Ing. / kontaktní osoba 
T: +420 724 320 976  
E: libor.dolezal@domyjinak.cz 
A: Zelená 17, P6 | www.domyjinak.cz  
 
 
Petr Šikola 
doc.Ing.arch. Ph.D. / jednatel 
 

 
 



DODATEK č. 1 SMLOUVY NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÝCH 
DOKUMENTACÍ, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A 

AUTORSKÉHO DOZORU
Ev.č. MMJN 851-2018-OÚaHR/VO

NA PROJEKTU
„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové 

dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“

uzavřená mezi

Statutární město Jablonec nad Nisou 
jako Objednatelem

a

Domyjinak, s.r.o.
jako Zhotovitelem



 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

zastoupená: RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Ing. Petrem Roubíčkem, 
náměstkem primátora

bankovní spojení: účet č. 115-4410620227/0100, vedený u Komerční banky 

(„Objednatel“)

a

(2) Domyjinak, s.r.o.

se sídlem: Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála

IČO: 286 99 548

DIČ: CZ 286 99 548 

zastoupená: Petrem Šikolou a Václavem Dvořákem, jednateli společnosti

ID datové schránky: 352zikp

bankovní spojení: účet č. 226246310 / 0300, vedený u ČSOB a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem , sp. zn. C 27298 

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. 851-2018-
OÚaHR/VO na  akci:

„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, 
inženýrská činnost, autorský dozor“

Důvodem pro  uzavření  dodatku  č.1  ke  smlouvě  o  dílo  je  další  projekční  činnost  akce  „Terminál 
veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský 
dozor“.
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Předmět rozšíření projekční činnosti  :  

1) V  průběhu  plnění  předmětu  této  smlouvy  došlo  k  významným  změnám  projektu,  které 
ovlivnily jeho rozsah a tedy i celkovou cenu díla a jejichž plnění je předmětem dodatku č.1.
Předmětem rozšíření projekční činnosti je dodatečné vyprojektování úpravy koryta vodního 
toku Lužická Nisa, které vzešlo jako podmínka z projednání s DOSS v rámci DUR, které musel  
zhotovitel  dokumentace  zajistit  jako  subdodávku  (výběrovým  řízením)  s  odborným 
zpracovatelem - společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.,  v následující cenové 
relaci pro DSP za 320 045,- Kč s DPH a DPS za 229 900,- Kč s DPH.

2) Dále se předmět plnění SOD rozšiřuje dodatkem č. 1 o nutné požadované zpracování ochrany 
před účinky bludných proudů v DSP a DPS Terminálu VOD  v následující cenové relaci celkem 
za 42 350,- Kč s DPH.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní cena 

Celková maximální Cena:     19 610 000,- Kč bez DPH

Sazba DPH (21%):      4 118 100,- Kč

Celková maximální Cena:      23 728 100,- Kč s DPH

Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč    23 128 100,- Kč s DPH

Nová cena včetně  dodatku č.1 

Cena za vícepráce bez DPH           489 500,- Kč 

Sazba DPH (21%):         102 795,- Kč

Celková cena za vícepráce s DPH:           592 295,- Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1 s DPH    24 320 395,- Kč

Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč

včetně dodatku č. 1 s DPH    23 720 395,- Kč  

 Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 
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).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
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Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1  smlouvy 
o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č.  
1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí 
příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne …………… V Malé Skále dne ……………

_______________________________________ _______________________________________

RNDr .Jiří  Čeřovský

primátor

Ing. Petr Roubíček

náměstek primátora

doc.Ing.arch., Ing. Petr ŠIKOLA, Ph.D. 

jednatel společnosti DOMYJINAK, s.r.o.

_______________________________________

doc.Ing.arch. Václav DVOŘÁK, CSc. / jednatel

jednatel společnosti DOMYJINAK, s.r.o.

Za věcnou správnost: Ing. Otakar Kypta
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DODATEK č. 2 SMLOUVY NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÝCH 
DOKUMENTACÍ, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A 

AUTORSKÉHO DOZORU
Ev.č. MMJN 851-2018-OÚaHR/VO

NA PROJEKTU
„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové 

dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“

uzavřená mezi

Statutární město Jablonec nad Nisou 
jako Objednatelem

a

Domyjinak, s.r.o.
jako Zhotovitelem



 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

zastoupená: RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Ing. Petrem Roubíčkem, 
náměstkem primátora

bankovní spojení: účet č. 115-4410620227/0100, vedený u Komerční banky 

(„Objednatel“)

a

(2) Domyjinak, s.r.o.

se sídlem: Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála

IČO: 286 99 548

DIČ: CZ 286 99 548 

zastoupená: Petrem Šikolou a Václavem Dvořákem, jednateli společnosti

ID datové schránky: 352zikp

bankovní spojení: účet č. 226246310 / 0300, vedený u ČSOB a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem , sp. zn. C 27298 

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ev.č. 851-2018-
OÚaHR/VO na  akci:

„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, 
inženýrská činnost, autorský dozor“

Důvodem pro  uzavření  dodatku  č.2  ke  smlouvě  o  dílo  je  další  projekční  činnost  akce  „Terminál 
veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský 
dozor“.
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Předmět rozšíření projekční činnosti:

1) Po provedené kontrole odevzdané dokumentace pro provádění stavby oddělením investiční  
výstavby  byly  dle  podmínek Specifických  pravidel  pro žadatele  a  příjemce Integrovaného 
regionálního operačního programu stanoveny podklady pro rozdělení rozpočtu jednotlivých 
stavebních  objektů  na  způsobilé  a  nezpůsobilé  výdaje,  které  zhotovitel  zapracuje  do 
odevzdané projektové dokumentace. 

2) Zhotovitel  dále  dle  požadavku  Objednatele  zajistí  vytipování  úsporných  opatření,  která 
povedou ke snížení ceny stavby bez vlivu na její kvalitu a tyto změny rovněž zapracuje do 
odevzdané projektové dokumentace a rozpočtu. 

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní cena 

Celková maximální Cena:     19 610 000,- Kč bez DPH

Sazba DPH (21%):      4 118 100,- Kč

Celková maximální Cena:      23 728 100,- Kč s DPH

Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč    23 128 100,- Kč s DPH

Původní cena včetně  dodatku č.1 

Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč    23 128 100,- Kč s DPH

Cena za vícepráce bez DPH           489 500,- Kč 

Sazba DPH (21%):         102 795,- Kč

Celková za vícepráce s DPH:           592 295,- Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1 s DPH    24 320 395,- Kč

Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč

včetně dodatku č. 1 s DPH    23 720 395,- Kč  

Nová cena včetně dodatku č.2 

Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč    23 720 395,- Kč s DPH

Cena za vícepráce bez DPH                        452 850,- Kč

Sazba DPH (21%):           95 299,- Kč 

Celková za vícepráce s DPH:           548 949,- Kč    

Cena celkem včetně dodatku č.2 s DPH    24 869 344,- Kč

   Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč

   včetně dodatku č. 2 s DPH     24 269 344,- Kč
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Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 
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).

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 2  smlouvy 
o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č.  
2 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí 
příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne …………… V Malé Skále dne ……………

_______________________________________ _______________________________________

RNDr .Jiří  Čeřovský

primátor

Ing. Petr Roubíček

náměstek primátora

doc.Ing.arch., Ing. Petr ŠIKOLA, Ph.D. 

jednatel společnosti DOMYJINAK, s.r.o.

_______________________________________

doc.Ing.arch. Václav DVOŘÁK, CSc. / jednatel

jednatel společnosti DOMYJINAK, s.r.o.

Za věcnou správnost: Zuzana Bencová
oddělení investiční výstavby
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VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE/LINKA HRADEC KRÁLOVÉ 

  PLa/2019/008152 Ing. Jiří Skořepa / 676 22.03.2019 

Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou 

Dne 11.2.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení zpracované 
02/2019 firmou DOMYJINAK s.r.o. pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o 
výstavbu plnohodnotného regionálního přestupního dopravního terminálu veřejné osobní dopravy se 
zázemím a záchytným parkovištěm P+R rozděleného do několika stavebních objektů. Lokalita se nachází 
na pravém břehu toku Lužická Nisa (IDVT 10100061) v ř.km cca 46,55. 

Stavba se nachází ve vodním útvaru LNO_0060 - Lužická Nisa od pramene po tok Rýnovická Nisa, na 
souřadnicích (S-JTSK) Y: 680658, X: 980048. 

K navrhovanému záměru uvádíme následující: 
 

 Předloženou DUR je nutné přepracovat v souladu s podmínkami z jednání na majetkovém 
odboru Povodí Labe, státní podnik konaného dne 7.3. 2019, kde byly mimo jiné upřesněny 
podmínky umístění nosných konstrukcí terminálu, tj. že stávající opevnění koryta - levobřežní a 
pravobřežní kamenné zdi v majetku státu s právem hospodařit pro Povodí Labe je nutné v 
zájmovém úseku odstranit v celé jejich délce a na pozemcích ve vlastnictví Města vybudovat 
nové konstrukce terminálu, které zůstanou ve vlastnictví Města. 

 Po předložení přepracované projektové dokumentace DUR a záborového elaborátu - zaměření 
stávajících levobřežních a pravobřežních kamenných zdí na podkladě katastrální mapy, ze 
kterého budou zřejmé vzájemné vlastnické vztahy (opěrné zdi x pozemky pod nimi) bude vydáno 
stanovisko Povodí Labe, státní podnik k územnímu řízení. 

 

 

 

 
Mgr. Petr Ferbar 
vedoucí odboru 
péče o vodní zdroje 

TELEFON 495 088 111 
E-MAIL labe@pla.cz 
IČO 70890005 
DIČ CZ70890005 
IDDS dbyt8g2 
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, 

oddíl A, vložka 9473 

 

aquaprojekt 

vodohospodářská a stavební projekce 

U Domoviny 5 

669 02 Znojmo 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
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