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č. Sxnıønvy SŽDC; E617-S-4205/2018 
č. smlouvy Iněsto Uničov: J'/7L /ZV-7.?/(714 lv//'MJ 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/20l2 Sb., občanský zákoník, V platnéın znění (dálejen 

„0Z“) 

Smluvní strany: 

Správa železniční dopravní cesty, Státní Organizace 
se sídlem: Praha l - Nové Město, Dlážděná l003/7, PSČ ll0 00 
IČoz 70994234 
DIČ; CZ70994234 
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová Značka A 48384 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky 

Stavební Správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova l, 779 00 Olomouc 

Korespondenční adresa: 

(dále též „SŽDC “) 

Město Uničov 
se sídlem: Uničov l, Masarykovo nám. l, PSČ 783 91 
zastoupené: Mgr. Radkem Vincourem, starostou 
IČO; 00299634 
DIČ; cz 00299634 
(dále též „MeˇSto “) 

I. Předmět smlouvy 

Tato Smlouva vymezuje rozsah spolupráce, práv a povinností smluvních stran na zajištění 
realizace a vypořádání staveb „Eleklrízace a Zkapaciľneˇnı' tratí Líbína ~ Uničov“ (dále také jen 
„Stavba Libina“), „Elektrizace a Zkapacítneˇnı' tratí Uničov (včetně) - Olomouc“ (dále také jen 
„Stavba Olomouc“), kdy investorem obou těchto staveb je SŽDC, a „Přeložka Síl. - II/449, 
[I/444 v Uníčoveˇ v délce 1500 in “, jejímž investorem je Město (dále také jen „Stavba Města“). 

Tato Smlouva je uzavírána s ohledem na nutnost koordinace staveb SŽDC a Města uvedených 
v předchozím bodě a hospodárnost využití veřejných finančních prostředků při realizaci těchto 
staveb. 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 

Za účelem přípravy a následné realizace staveb uvedených v čl. I. bod l.l se smluvní strany 
dohodly na následujících právech a povinnostech: 

a) SŽDC se zavazuje: 
0 bezúplatně poskytnout zbytkovou zeminu (jako vedlejší produkt ve smyslu § 3 odst. 5 
zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů) z realizace Stavby 
Olomouc pro Stavbu Města v předpokládaném množství 105 000 mi které bylo 
stanoveno na základě projektové dokuınentace Stavby Města a geotechnických 
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č. Sxnıønw SŽDC; E617-s-4205/2018 
č. sınlouvy město Uničov: 

průzkumů jako maximální. Jeho skutečné množství bude upřesněno V průběhu realizace 
stavebních prací Stavby Olomouc. Zbytkové zeminy budou poskytnuty ztělesa 
železničního spodku, zoblastí kde byly provedeny geotechnické sondy, kde nebyla 
prokázána kontaminace a lze tyto zeminy ve smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb. (§12 
odst. 1 a 2, Příloha Č. 10 ~ tabulky 10.1 a 10.2) ukládat na povrch terénu. Pokud by byla 
zbytková zemina shledána nevhodnou dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky, nesmí být Městu poskytnuta. 
Smluvní strany dohodly následující postup poskytnutí zbytkové zeminy: 
Zhotovitel Stavby Olomouc provede standardní vzorkování zeminy. Pokud bude zeınina 
V souladu S Vyhláškou č. 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpadů na skládky, 
převeze ji na ,,mezideponii“, kde si ji převezme Město. Po kategorizaci, evidenci 
zbytkové zeminy, její kontrole a odsouhlasení převzetí zástupcem Města přechází 
vlastnické právo k zemině na Město. Vopačném případě bude zemina odvezena 
zhotovitelem na skládku. Náklady na odvoz zbytkové zeminy na skládku, na 
„mezideponii“ a manipulaci S ní V rámci „mezidéponie“ nese SŽDC. 
vsouvislosti srealizací Stavby Libina a Stavby Města je nutné komplexně vyřešit 
odvodnění celé oblasti, kde budou stavby realizovány. Hlavní odvodňovací zařízení 
bude vedeno pod železniční tratí. SŽDC zařadí do Stavby Libina stavební objekt SO 10- 
19-11 Uničov - Troubelice, žel. propustek km 15,929. 
Zajistit stavební povolení pro SO 10-19-11 Uničov ~ Troubelice, žel. propustek km 
15,929 jako součást stavebního povolení Stavby Libina a jeho následnou realizaci. 

Město se zavazuje: 

převzít zbytkovou zeminu, která bude splňovat podmínky dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky, z ,,mezideponie“, a Využít V celém 
převzatéın množství pro stavbu ,,Pře10žka sil. - 11/449, 11/444 V Uníčoveˇ V délce 1500 
ni“. V této souvislosti je Město oprávněno provádět vlastní kontrolní odběry zbytkové 
zeminy na náklady Města. 

provádět kategorizaci a evidenci zbytkové zeminy na „mezideponii“ vlastními 
prostředky nebo na náklady Města prostřednictvím svého smluvního dodavatele. 

zajistit na náklady Města opatření pro zamezení vzniku černé skládky vmístě 
,,meZideponie“. 

bezúplatně umožnit vstup a využití pozemků uvedených dále V čl. 3.1 pro účely 
realizace Stavby Olomouc - konkrétně pro navážení zbytkové zeminy a její uložení na 
,,mezideponii“, a to i ve prospěch třetí osoby, kterou bude zhotovitel Stavby Olomouc. 
zajistit územní rozhodnutí stavebního objektu SO 10-19-11 Uničov - Troubelice, žel. 
propustek km 15,929 jako Součást územního rozhodnutí Stavby Města (předpoklad 
březen 2019) a následně převést práva a povinnosti Z územního rozhodnutí pro SO 10- 
19-11 na SŽDC, která zajistí stavební povolení a následnou realizaci tohoto stavebního 
objektu. 

pokračovat v přípravě Stavby Města a navázat na vybudovaný SO 10-19-11 tak, aby 
nedošlo ke zmaření vynaložených veřejných investic. 

III. Ostatní ujednání 

Mesto dává uzavřením této smlouvy svůj souhlas s tím, aby stavebník Stavby Olomouc, využil 
pro Stavbu Olomouc pozemky ve vlastnictví Města: 

- parcela ZE parc.č. 216 V k.ú. Dolní Sukolom 
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č. Snflıønvy sžDCz E617-s-4205/2018 
č. smlouvy město Uničov: 

- parcela KN parc.č. 382 V k.ú. Dolní Sukolom 
- parcela KN pa1`c.č. 318/1 V k.ú. Brníčko 
Uzavřením této smlouvy Vzniká stavebníkovi Stavby Olomouc právo provést předmětnou 
Stavbu Olomouc na pozemcích Města dle čl. 3.1 této smlouvy. 

Tuto smlouvuje SŽDC oprávněna V souladu s § 110 odst. 2 písm. a) Zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování á stavebním řádu (stavební zákon), připojit, jako doklad prokazující jeho 
právo provést předmětnou Stavbu Olomouc na pozemcích Města určených k navážení zbytkové 
zeminy a jejímu uložení na ,,mezideponii“, k žádosti o vydání stavebního povolení. 

Město Uničov podpisem této smlouvy potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou 
města Uničova dne 13. 11.2018 usnesením č. URI4/1/2018. 

IV. Závěrečná ustanovení 

Tato sınlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý S platností originálu, Z nichž dva 
stejnopisy obdrží SZDC a dva stejnopisy obdrží Město. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly V této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán V rozporu S Výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

Účastníci této smlouvy vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 OZ. Účastníci této 
smlouvy se dále dohodli, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením 
zákona. 

Smlouvuje možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných a číslovaných dodatků. 

Obě smluvní strany souhlasí V souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, V platném znění (dále jen ,,ZRS“) s uveřejněním této smlouvy V registru smluv V rozsahu 
vyžadovaném ZRS. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběına smluvními stranami. Účinnosti 
nabývá smlouva okamžikem jejího zveřejnění V registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že Město bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů, po 
uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra CR. O uveřejnění smlouvy Město bezodkladně informuje druhou smluvní 
stranu. 

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ust. § 504 OZ, a že se nejedná ani O informace, které neınohou být V registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny V této smlouvě, spolu se smlouvou V registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 
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Smıønvy SŽDcz E617-S-4205/2018 
Smlouvy město Uničov: 

Příloha č. 1: Oprávnění k Zastupování Ing. Miroslava Bocáka 

._-\ ‹`_;` V Olomouci dne V Uničově dne 

...........
Ing. Mıroslav Bocak Mgr. Rade Vıncour 

ředitel Stavební Správy východ Starosta 
Správa železniční dopravní cesty, Státní Město Uničov 

organizace 
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.=-_ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Generalnı redıtelství ÚZ Sl Dlážděná 1003/7 

Správa Železniční dopravní cesiy 1 10 00 PRAHA 1 

POVÉŘENÍ č. 1971 

vv Poveruji 

Ing. Miroslava Bocáka 

datum narození  zaměstnance Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále též 
,,SŽDC“), Ve funkci ředitele organizační jednotky Stavební Správa východ, aby V souladu S ustanovením § 30 
odst. 1 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení S ustanovením § 21 Odst. 1 písm. b) zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, SŽDC Zastupoval a za ni a jejím jménem jednal před správními úřady 
a orgány územní samospráw a činil za ni a jej ím jménem všechna právní jednání S tím spojená, a to ve všech 
věcech týkajících se organizační jednotky Stavební Správa východ. Pověřený zaměstnanec je takto oprávněn 
SŽDC zastupovat a jejím jménem jednat zejména ve všech správních řízeních před stavebními úřady, 
katastrálními úřady, silničními správními úřady, vodoprávními úřady, orgány ochrany životního prostředí 
a dalšími Orgány veřejné správy. 

Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, je pověřený zaměstnanec 
oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za SŽDC jednala vrozsahu shora uvedeného 
oprávnění. 

Pověřený zaměstnanec je dále oprávněn, aby SŽDC Zastupoval a za ni a jejím jménem právně jednal 
Se třetími osobami ve věcech souvisejících S investiční výstavbou V rámci ınodemizace a rozvoje železniční 
dopravní cesty.

N Š)< Pověřený zaměstnanec je rovněž oprávněn ve smyslu ustanovení § 430 a násl. Zákon 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, za SŽDC V souvislosti S investiční výstavbou právně jednat V uvedených 
záležitostech majetkoprávního charakteru:

E NI0 

- Sjednávat a uzavírat smlouvy O bezúplatném nebo úplatném nabytí nemovitého majetku do výše kupní 
ceny 5.000.000,- Kč (Včetně převodů práva hospodařit S majetkem státu), 

- sjednávat a uzavírat smlouvy O zřízení věcného břemene na cizím majetku do výše úplaty za zřízení 
věcného břemene 500.000,- Kč, 

- sjednávat a uzavírat Smlouvy o budoucích smlouvách ve smyslu předcházejících dvou bodů, 
- podepisovat návrhy na zápis práv do katastru nemovitostí ve věcech smluv uzavřených dle tohoto 

pověření a činit právní úkony s tím spojené. 

Pověřen ' zaměstnanec 'e o rávněn udělit lnou moc 'iné osobě, ab místo něho za SŽDC S'ednáVala P P 
a uzavírala Smlouvy majetkoprávního charakteru V rozsahu shora uvedeného Oprávnění. 

Pověřený zaměstnanec je dále oprávněn, aby V souladu S obecně závaznými právními předpisy, zejména 
ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů 
a V souladu S platnými předpisy vnitropodnikové legislativy za SŽDC podepisoval následující dokumenty ve 
věci neinvestičních veřejných zakázek S předpokladeın financování ze zdrojů OPD zadávaných v rámci 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110“ 00 
zapsaná v obchodním rejsiřixu u Mèsrskèhø soudu v Praze. øadfl A, vıøžka 48384 IC: 709 94 234 DIČ: cz 709 94 234 
www.sZdc.cZ



úseku provozuschopnosti dráhy: 
- dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám, včetně případů, kdy dochází ke změně 

zadávacích podmínek uveřejňovaných formou opravného Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných 
zakázek, 

- opravné oznámení O zakázce k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, 
- oznámení o zadání zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, 
- písemnou zprávu zadavatele O veřejné zakázce, 

vu v ı
I - OZl”láľI'lGllÍ LICIIŽIZCCLIITI O UZ8VI`€l'll SII1 OUVy. 

Pověřený Zaměstnanec je dále oprávněn, aby v souladu S obecně závaznými právními předpisy, Zejména 
ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů 
a V souladu S platnými předpisy vnitropodnikové legislativy za SŽDC podepisoval následující dokumenty 
ve věci investičních veřejných zakázek zadávaných V rámci úseku modernizace dráhy: 
- dodatečné infonnace zadavatele k zadávacím podmínkám S výjimkou případů, kdy dochází ke změně 

zadávacích podmínek uveřejňovaných formou opravného oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných 
zakázek, 

- oznámení O zadání Zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, 
- písemnou zprávu zadavatele O veřejné zakázce, 

vn v ı
1 - oznámení uchazecum o uzavrenı Sm ouvy. 

Pověření je uděleno po dobu platnosti jmenovacího dekretu, kterým jste byl jmenován do funkce 
ředitele organizační jednotky Stavební Správy východ. 

1 B -12- Z015 
V Praze dne: 

generá íředitel 
OVÉŘENÍ - LEGALIZACE 

sêžnê čisıø øvêžøvazzi knihy OŽIŽ 78///ŽŰ75 
--------- _- 

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala. 
Totožnost uvedené osoby byla prokázána, 
Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny. 
V Praze dne ` 1; - 

-`..:v LL) nøn-Ă 

'L..J`1 

notářská tajemnice 
» .. z poverena 

notářem v
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