
„Nový VDJ Čelákovice" 

ID VZ P22V10000331

DODATEK
ke Smlouvě o dílo č. SMI-/2022/195 uzavřené dne 20. 6. 2022 (dále jen „Smlouva")

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen 
„OZ") a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZoZVZ")

číslo dodatku Objednatele: 

číslo dodatku Zhotovitele:

SML/2022/195-1

02-0-5336-12720/23 (dodatek č.1)

Článek I.

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
č. ú.:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Objednatel")

a

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1
Ing. Josef Pátek, starosta města
Komerční banka, a.s.
4127201/100
00240117
CZ00240117

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 
Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02 
Komerční banka, a. s.
19-1583390227/0100 
47116901 
CZ47116901

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930 
(dále jen „Zhotovitel")

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupená: 
bankovní spojení: 
č. ú.:
IČ:
DIČ:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SMI./2022/195-1 
ke Smlouvě (dále jen „Dodatek").

Článek II.

1. Důvodem sepsání tohoto Dodatku je potřeba zvětšení navrhovaného objemu nového vodojemu a změna 
jeho umístění. Tato změna nebyla známa před zahájením veřejné zakázky.

2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle Článku I., odst. 1.4.2 Smlouvy bude 
vypracována dle rozšířeného zadání uvedeného v příloze č. 1.

Projektová dokumentace pro provedení stavby dle článku I., odst. 1.4.4 Smlouvy bude vypracována dle 
rozšířeného zadání uvedeného v příloze č. 1.

3. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se sjednává po dohodě smluvních stran ve výši

1 850 000,00 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.
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5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1: nabídka činnosti - rozšíření zadání

2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 01/2023/4.4 ze dne 10. 1.2023.

5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož 
i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města 
www.celakovice.cz.

V Čelákovicích...... V Praze.
1 1. 01. 2023

Za Zhotovitele:
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CENOVÁ nabídka

termínová nabídka
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Identifikační údaje



NOVÝ VDJ ČELÁKOVICE - 2 x 1 250 - ROZŠÍŘENÍ ZADÁNÍ
NABÍDKA ČINNOSTI w

Předmětem nabídky je rozšíření původního zadání projektu „Nový VDJ Čelákovice -2x1 250 
m3" dle smlouvy o dílo č. 02-5336-12720/002 (číslo objednatele SML/2022/195), které 
vyplynulo během zpracování projektu. Rozšíření projektu bude řešit tyto části:

• Zvětšení navrhovaného objemu nového vodojemu
dle smlouvy 2x 1 250 m^, nově 2x2 000 m^ - objem odsouhlasen na posledním W 
Č.2

• Řešení změny umístění nového VDJ Čelákovice s ohledem na tlakové poměry, 
využitelnost objemu vodojemu, provozní a investiční náklady - návrh variant řešení - 
již proběhlo v rámci příprav na W č. 2.

• Dva samostatné přítoky do vodojemu
Původně byl uvažován pouze jeden přítok ze stávající AŠ. Nově budou dva přítokové 
řady - jeden ze stávajícího přivaděče LT DN500 a druhý od VDJ Nehvizdy z odbočky 
druhého projektovaného přivaděče.

• Návrh přeložky stávajícího přivaděče LT DN500 v délce cca 80-100 m z důvodu 
uvolnění prostoru pro umístění nového vodojemu.

• Návrh složitější etapizace stavby (výstavba nového VDJ, demolice starého VDJ, 
přeložka přivaděče atd.), a to vše při zajištění nepřetržitého provozu vodovodu 
a dodávek pitné vody do spotřebiště.

• Nové řešení odpadu z nového vodojemu - vzhledem k velikosti nového vodojemu a 
změny umístění bude nutné navrhnout nový odpad se zaústěním do Čelákovického 
potoka.
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