
1,7/žø/7 

Dohoda O úhradě majetkové újmy, 

uzavřená podle ustanovení § 2894 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném znění níže 
uvedeného dne, měsíce a roku, mezi: 

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 656 06 
Brnø, ıčz 00020338 
jejímžjménem jedná lng. Daniel] u r e č k a, ředitel 
Bankøvni Spojení: ČNB, č.ú. 87425641/0710 
(dále jen oprávněný) 

a
4 

GEo±eS± a. S., šmahøva 1244/112, 627 00 Brno, ıčz 463 44 942, 
jednající RNDr. Lubomír K l í m e k, MBA, člen představenstva, 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699 
(dále jen povinný). 

I. 

Oprávněný prohlašuje, že na základě pachtovní smlouvy Č. 51/2017 ze dne 8. 2. 2017 je uživatelem 
zemědělských pozemků a to p. Č. 2716 a 2718 orná půda v k. ú. Chrlice (654132) vedených dle ustanovení 
§ 3a zákona č. 252/1997 Sb., O zemědělství, V platném znění v Evidenci využití půdy dle uživatelských 
vztahů ( LPIS ). 

II. 

Oprávněný prohlašuje, že na pozemcích Specifikovaných v ČI. I. této Dohody provádí odborné a zkušební 
úkony v souladu se zákonem Č. 147/2002 Sb., O Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském, v platném znění stím, že ke dni účinnosti této Dohody se na těchto pozemcích nachází 
porost(y) pšenice ozimé. 

III. 

Povinný prohlašuje, že je pověřen ŘSD ČR provést v období od ledna 2019 do března 2019 na pozemcích 
Specifikovaných včl. I. této Dohody zemní práce, a to Inženýrsko-geologický průzkum pro akci „D52 
Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2, předběžný geotechnický průzkum". Povinný má k dispozici 
písemné souhlasy majitelů výše uvedených pozemků s projektovaným inženýrsko-geologickým 
průzkumem. Provedením těchto zemních prací dojde kpoškození, resp. zničení porostu (ů) pšenice 
ozimé dtto co v článku Il. na části pozemků Specifikovaných v ČI. I. této Dohody.

' 

IV. 

Oprávněný tímto dává Souhlas povinnému ke vstupu na pozemky specifikované v ČI. I. této Dohody za 
účelem realizace Inženýrsko-geologického průzkumu pro akci D52 Brno, Jižní tangenta včetně 
zkapacitnění D2, předběžný geotechnický průzkum, a to za těchto podmínek: 

1. Práce budou prováděny tak, aby dotčení pozemků bylo co možná nejmenší, přístupové cesty 
budou voleny v rámci možností co nejkratší. 

2. Termínový předpoklad: leden 2019 - březen 2019. Povinnýje povinen informovat kontaktní osobu 
oprávněného O provádění prací minimálně 10 dní před jejich zahájením. 

3. O předání pozemků zpět po skončení prací musí být sepsán protokol, v němž budou kromě stavu 
předávaných pozemků zaznamenány i případně vzniklé škody a forma jejich úhrady. 

4. Na pozemcích se nesmí zřizovat skládky inertního materiálu apod.



Kontaktní osoby: 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Zkušební stanice Chrlice 
kontaktní osoba pro předání a převzetí pozemků: Blanka Kremláčková, tel.: 

GEOtest, a.s.: 
gr. Marek Novotný, tel.: 

V. 
Povinný se na základě této Dohody zavazuje uhradit oprávněnému majetkovou újmu vzniklou 
poškozením, resp. zničením plodiny na části pozemku dle čl. lll. této Dohody, a to ve výši 10,- Kč/m2. 
Konečná výše majetkové újmy bude stanovena násobkem této částky a výměry poškozeného, resp. 
zničeného porostu. Tato výměra bude stanovena na základě Zápisu z místního šetření, Sepsaného mezi 
účastníky této Dohody po ukončení zemních prací na začátku vegetačního období, jehož obsahem bude 
odsouhlasenívýměry poškozeného, resp. zničeného porostu. 

VI. 

Povinný se zavazuje majetkovou újmu stanovenou dle čl. V. této Dohody uhradit oprávněnému na jeho 
bankovní účet uvedený vzáhlaví této smlouvy nejpozději do 31. čer\/ence 2019 na základě fakturace 
vzešlé ze Zápisu z místního šetření dle čl. V. této Dohody. V případě prodlení S úhradou majetkové újmy 
je oprávněný uplatnit vůči povinnému úrok Zprodlení ve výši 0,1 % zdlužné částky za každý den 
prodlení. 

VII. 

Účastníci této Dohody prohlašují, že sjejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 
Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnoplsech, Z nichž každý má platnost originálu, každý z účastníků 
obdrží po jednom vyhotovení. 
Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu. 

V Brně dne 14. 1.2019 V Brně dne 14. 1. 2019 

. . . . . . . . . . z
/ 

In Daniel Jurečka RNDr. Lu,b'omír K l ím e k, MBA, 
ředitel 


