Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 18-T013

uzaťené dle zákona č. 89/2012 sb,, občanský zákoník

obec Archlebor-

čov a stoková

sít

Dokumcntrce k územnímu řízrnío umí§tě!í §tlYby (DÚR), dokumcntlce kG stlv.bnímu povolcnl @sP), dokrrmcntace k
zJdínírtlvby v rozrshu dokum€ntrce pro provedení strYby (DzsDPs),
a dopracovlnl dokum€ntsce pro provedení §tivby po Ukoněení výběrovébo řízení (DPs.)

L
§mlulŤl str8ny

OBJEDNATEL:

Tel.:
E-mail;

obec Archlebov
Archlebov č.p. 2
696 33 Archlebov
Múoslav Jarolík - starosta obce
Miroslav Jarolík - starosta obce
+4z0 5|8 633 522
obecniuradvídobecarchlebov, cz

čísloúčtu:

002847 5|
Kom€rční banka, a.s.
35-3584400291/0100

1.

Zástupce pro věci smluvni:
zástupce pro věci technické:

IČo:
Bankowí spojení:
(dále jen objednatel)

a
2.

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

PRovoD -

inženýŤská společnost, s.r.o.
01 Ustí nad Labem

V Podltáji 226128,400

čnosti

Zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci t€chnické:

enýŤ

Tel.:
E-mail:

IČo:

DIČ:
Bankovní spojení:

Cz25023829

čísloúčtu:

(dáe jen áotovitel)

II.

úvodnl ustanovení
Srnlur.rti strany uzavírajídle ustanovení čl. XII. odst. 2 Smlouly o díIo č. l8-T0l3 (dále jen,,Smlouvď')

uzaťené
dne 5.10.2018 tento Dodatek č. l, kerým se mění následující ustanovení citované smlouvy, jejímž účelemje
zpracování dokumentace k územnímuřízenío umístění stavby (DÚR) dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP),
dokumentace k zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DZSIDPS) a dopracování dokumentace
pro proYedení stavby po ukončenívýběrového říZení(DPS) pro stavbu: ,,obec AŤchtebov - Čov a stoková §ít''.

nI.
předmět dodatku
Tímto Dodatkem č. 1 se mění způsob realizace měrné kampaně na stávající §tokové §íti v rámci zhotov€ní

DUR.

Iv.

znění dodatku
1. Čl, IIt. Př€dmět

plnění, odst.

1

Dokum€nt.ce

k úz€mnímu řízení o umístění §tavby - odstavec týkajicí s€

smlur.rrího ujednání o realizaci měrné kampaně s€ mění následovně:

součástí DúR bude realizace měrné kampaně na stávající stokové síti za účel€m ověření množství balastních vod
infiltrovaných do kanalizačníhosystému. Kampaň bude zrealizována v bezdeštném období, resp. nesmí být
realizována V čase tání sněhu, kdy by tajícísníh Vtékal z povrchu do stokové sítě. Kampaň bude realizována v délce
min. 1o-ti bezdeštných pracovních dní, přičemžprůtokoměr musí být na jednom měrném místě osazen min.2 dny
(48 hodin) a musí být změřeno min. 10 měrných míst (zaústění do toků, res. soutokové šachty). K měření budou
použity ultrazvukové prútokoměry s kontinuálním zaznamenáváním naměřených dat. Výsledky měrné kampaně
budou 2apracovány ve Zprávě z měrné kampaně, vč. doporučenív otázce dalšíhovyužitístávající stokové sítě.
Vzhledem k suché zimě a tím zapříčiněnémnedostatečném nasycení půdního horizontu jsou balastní vody vnikaiící
do stokové sítě neměřitelné. Ztoho důvodu byla navržena alternativa v podobě dynamického monitoringu
srážkoodtokového procesu na povodí stávajících ,i€dnotných stok. Tato metoda monitoringu je založena na
současném měření srážek a průtoku v měrném profilu stoky. K měření bude použit 1 srážkoměr a 1 ultrazvuko\^/
průtokoměr, jehož umístění (měrný profil) se můžev průběhu měrné kampaně měnit. Měrná kampaň bude trvat 45 týdnů v záVislosti na množství naměřených dat (zachycených srážek a jim odpovídajícím průtokůmv měrném
profilu).

v.

závěrečlá ustanovení
1.

Tento Dodatek č. 1 nab:ývá platnosti a účinnostidnem podpisu osobarni oprávněnými t€nto

dodatek uzavřít.

2.

Obě smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č, l byl vyhotoven ve č§Ťech stejnopisech, z nictž kažÁ6 ze
smluvních stran obdížípo dvou lyhotoveních.

3.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem tohoto Dodatku č. 1 a s celým jeho obsahem
souhlasí, obě smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. l nebyl sjedná,Ln v tísni ani zajinak
jednostranně nev,ýhodných podmínek.

4.

Ostatni ustanovení smlouyv nedotčená timto Dodatkem č. l zůsáyají bez€

5.

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, spol€čenské srnlouvy čijiného

rrněn!,.

obdobného organizačníhopředpisujsou oprávněni Dodatek č. l podepsat a k platnosti tohoto dodatku není
fieba podpisu jiné osoby.

Za áotovitele, v Tišnově

dne \r9 JC/'

Ing. PáYel Kocůr - prokurista spol€čnosti

PRoVoD - inženýr§ká

společnost,

-PRoVoD_
ýrská společnost s.r.o.
siied sko Tišnov
51 665 0i Ťlšnov
:

zaobjednatele,vArchlebově,dne

{ _1 ul1

519 259 540 (539)

JrrÉc ARCHLEBoY

Miroslav Jarolík - starosta obce Archlebov

33ARcHLEBov 2

lČ: 002 &4 751

2

