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DODATEK Č. 1  
 

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 
O ZAJIŠTĚNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI, TECHNICKÉ POMOCI PRO URČENÉHO ZASTUPITELE 

A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH ODBORNÝCH SLUŽEB PŘI POŘÍZENÍ 

Územního plánu Řevnice 
mezi 
 
Příkazcem:  
Město Řevnice 
adresa: Krále Jiřího z Poděbrad 74,  252 30 Řevnice 
IČO: 00241363 
DIČ: CZ00241636 
zastoupený: starostou města Ing. Tomášem Smrčkou 
 
a 
 
příkazníkem: 
Mgr. Vlastimil Peterka 
(osoba oprávněná k výkonu územně plánovací činnosti) 
adresa: Krále Jiřího z Poděbrad 818, 386 01 Strakonice 
IČO: 88200019 
DIČ: nejsem plátce DPH 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
číslo účtu: 1745737183/0800 
 
 
Příkazce a příkazník se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě schválené Radou 
města Řevnice dne 16. 1. 2019 v usnesení č. 5 zápisu č.9. dle kapitoly VI. Závěrečná ustanovení, bod 
VI.4. týkajícího se následujících změn. Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna předpokládaného 
harmonogramu prací vyplynuvší ze zasedání výboru pro územní plán ve dnech (28. a 31. ledna). 
Měněné části jsou označené červeně. 
Celková cena za poskytnuté služby se nemění. 
 

I. 
předmět plnění 

 
I.1. Příkazník zajistí: 

1. Kontrola zapracování pokynů, respektive kontrola před projednáním na výboru pro ÚP a před 
projednáním s veřejností. 
(v této fázi dojde k doplnění doposud chybějící kapitoly odůvodnění vyplývajícími z § 53 odst. 4 
stavebního zákona). Sestavení pokynu pro úpravu na základě provedené kontroly. Revize návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek. 
 

III. 
odměna a platební podmínky 

 
III.1. Příkazce zaplatí příkazníkovi odměnu za předmět plnění dle článku I. této smlouvy celkem ve 
výši 66 000,- Kč. Výše odměny za činnosti uvedené v článku I. této smlouvy je splatná ve třech 
etapách. 
 
I. etapa: po dokončení bodu 1 – předání chybějící kapitol odůvodnění vyplývajícími z § 53 odst. 4 
stavebního zákona, revizi návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, pokynu 
pro úpravu – 20 000,- Kč. 
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II. etapa: po dokončení bodu 3 – vyhodnocení opakovaného veřejného projednání a vypracování 
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek a vyhodnocení stanovisek – 
20 000,- Kč. 
 
II. etapa: po předání návrhu územního plánu pořizovateli (MěÚ Černošice) pro vytvoření materiálu pro 
vydání v Zastupitelstvu města Černošice (bod 6) – 26 000,- Kč. 
 

 
závěrečná ustanovení 

 
Uzavření tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě schválila Rada města Řevnice dne 20. 2. 2019 (viz. 
zápis z jednání Rady města Řevnice č. 13  ze dne 20. 2. 2019). 
Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu, účastníci ji převzali 
po podpisu smlouvy takto: příkazce 2 vyhotovení smlouvy, příkazník 1 vyhotovení smlouvy. 
 
 
 
 
Za příkazce:          Za příkazníka: 
           
Ing. Tomáš Smrčka         Mgr. Vlastimil Peterka 
           
starosta města Řevnice         
           
V Řevnicích          Ve Strakonicích  

dne:          dne: 


