DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ
na zpracování koncepce organizace dopravy a zklidnění
dopravy ve městě Roudnice nad Labem
ze dne 4. 11. 2020
(dále jen „Smlouva“) uzavřené ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)
Město Roudnice nad Labem
se sídlem Karlovo náměstí 21
zastoupené:

Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ:

00264334

DIČ:

CZ00264334

Bankovní spojení:

94-3484550247/0100, Komerční banka, a.s.

Zástupce ve věcech technických: Robert Mann, DiS., vedoucí odboru OMH
E-mail:

XXXXXXXXXXXXXX

Telefon:

XXX XXX XXX, XXX XXX XXX

Zástupce ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Tereza Moravcová, projektový manažer OSPŘ
E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon:

XXX XXX XXX

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
CityTraffic, s.r.o.
(dříve ANTE, spol. s.r.o.)
se sídlem:

Na Moráni 360/3, Nové Město, 128 00 Praha 2

Zastoupený:

Mgr. Petr Pšenička

IČ:

46345761

DIČ:

CZ46345761

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 285157
Bankovní spojení:

2101306841/2010

Email:

XXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon:

+420 XXX XXX XXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování
dopravně-inženýrské studie.
I.
Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoli pochybností shodně konstatují, že v souladu s čl. 4.1
Smlouvy došlo z důvodu přerušení prací, které bylo zaviněno vyšší mocí, resp. jinými
okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem k posunutí termínu ukončení plnění do 31.5.2021.
Důvodem prodloužení termínu ukončení plnění je přerušení plnění Předmětu zaviněné vyšší
mocí a souvisejícími okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, kterými bylo vyhlášení
nouzového stavu v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu coronaviru na
území České republiky, a jeho opakované prodlužování. Závazná opatření související
s vyhlášením nouzového stavu zabránily dokončení plnění dle Smlouvy v původním termínu.
Prodloužení nouzového stavu a omezení pohybu obyvatel znemožnilo dodavateli provést
relevantní dopravní sčítání, průzkumy dopravního chování a další práce v terénu, které jsou
pro analytickou část dopravní koncepce klíčové.

II.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a
zhotovitel jeden výtisk.
Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě
byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, podmiňuje platnost právního jednání města. Tento dodatek byl schválen usnesením
Rady města Roudnice nad Labem č. 41/2021 dne 27.1.2021.

V Praze dne 9. 3. 2021

........................................................

V Roudnici nad Labem, dne 12. 3. 2021

........................................................

CityTraffic, s.r.o.

Město Roudnice nad Labem

Mgr. Petr Pšenička, jednatel

Ing. František Padělek, starosta

