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§1 i|flé|^|Nové Město na Moravě
&|wc|em Vratislavovo nám 103,592 31 Nové Město na Moravě
f§W294900
tUČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent investic 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100 
(dále jen „objednatel")
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EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 
IČ: 45274924 
DIČ: CZ 45274924
zastoupená Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci ze dne 10. 12. 2018
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Frárrtišek Niebauer, provozně obchodní
náměstek, Ing. Tomáš Sedlák Dis., hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1005845621/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: B 1561,
(dále jen „zhotovitel")
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném (dále jen „občanský zákoník") tuto :

Dohodu
o vyčlenění části díla ze záruky a odpovědnosti za vady

ci. i
Úvodní ustanovení

Strany této dohody uzavřely dne 20.6.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení 
díla „Chodník ul. Petrovická, Nové Město na Moravě, 1.etapa“ dle prováděcí projektové 
dokumentace, vypracované Ing. Janem Vábkem, Žďár nad Sázavou v 01/2017 pod č. zakázky 
181-P-2016, včetně dokladové části. Toto dílo již bylo dokončeno a dne 20.10.2017 
objednatelem převzato.

1.

2. Objednatel - město Nové Město na Moravě, coby vlastník stavby, zamýšlí uzavřít smlouvu o 
přeložce části stavby chodníku se společností SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY s.r.o., se 
sídlem Petrovická 312, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 63480174, jako investorem stavby 
„Rozšíření výrobních hal firmy SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY s.r.o.", a současně 
vyvolavatelem přeložky části stavby chodníku (dále jen také „přeložka"), která 
realizovaná po dokončení závěrečného vyhodnocení stavby chodníku ul. Petrovická, Nové 
Město na Moravě z pohledu čerpané dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Obsah, 
rozsah, způsob a podmínky provedení přeložky určuje projektová dokumentace stavby 
„ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍCH HAL FIRMY SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY s.r.o. - stavební 
objekt DO 1 - PŘELOŽKA CHODNÍKU a část stavebního objektu 101, a to 
PRODLOUŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE" zpracovaná společností BURŠÍK HOLDING, a.s. , 
Praha v 07/2017, č. zak.: 161001, která je přílohou č. 1 této dohody (ale není její nedílnou 
součástí). Součástí předmětné smlouvy o přeložce části stavby chodníku bude mimo jiné též 
ujednání smluvních stran o stanovení záruční doby na přeložkou dotčenou část chodníku.
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Cl. II
Předmět dohody

Strany této dohody se dohodly, že na část díla „Chodník ul. Petrovická, Nové Město na Moravě, 
1.etapa", a to v rozsahu projektové dokumentace stavby „ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍCH HAL FIRMY 
SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY s.r.o. - stavební objekt DO 1 - PŘELOŽKA CHODNÍKU a 
část stavebního objektu 101, a to PRODLOUŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE" zpracované 
společností BURŠÍK HOLDING, a.s. , Praha v 07/2017, č. zak.: 161001 se nevztahuje záruka a 
odpovědnost za vady této části díla, a to ode dne zahájení stavebních prací na přeložce 
části stavby chodníku. Na zbývající část díla „Chodník ul. Petrovická, Nové Město na Moravě, 
1.etapa", která nebude dotčena přeložkou části stavby chodníku, bude dále platit záruka v rozsahu 
smlouvy o dílo ze dne 20.6.2017.

Cl. Ill
Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato dohoda jinak, řídí se práva a povinnosti stran této dohody příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

1.

2. V případě, že některé ustanovení této dohody bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

3. Zhotovitel podpisem této dohody výslovně souhlasí s uveřejněním celého jejího textu 
v informačním systému veřejné správy - v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv ("zákon o registru smluv").

4. Tato dohoda nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv"). Strany této dohody se dohodly, že dohodu dobrovolně, nad rámec zákona o registru 
smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření dohody. Pro 
uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

5. Městu svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s 
uzavřením této dohody.

6. Strany této dohody shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této dohodě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této dohody.7.

8. Tato dohoda byla sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení této dohody. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy 
změn a dodatky k této dohodě.

9. Tato dohoda byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. 43 konané dne 
9.10.2017 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 20/43/RM/2017.

10. Strany této dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že tato byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a 
na důkaz toho připojují své podpisy.

11. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody. Tato dohoda 
pozbývá platnosti v případě, že město Nové Město na Moravě do 31.12.2019 neuzavře
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smlouvu o přeložce části stavby chodníku se společností SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY 
s.r.o., se sídlem Petrovická 312, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 63480174 dle čl. I odst. 2 
této dohody a stavba přeložky se tak nebude realizovat.

12. Přílohou této dohody (ale není její nedílnou součástí) je :
Příloha č. 1 - projektová dokumentace stavby „ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍCH HAL FIRMY

stavební objekt DO 1 - 
a část stavebního objektu 101, a to

SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY s.r.o.
PŘELOŽKA CHODNÍKU 
PRODLOUŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE11

15 -01- 201922. 01, 201SV Novém Městě na Moravě dne V Brně dne

Objednatel: Zhotovitel:
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