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Kraj Vysočina,
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a 
majetku
IČO: 70890749, DIČ: CZ 70890749 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005019/6800, VS: 2324
na straně jedné (dále jen „vlastník")

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupena Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem závodu Praha
IČ: 65993390, DIČ: CZ 65993390

na straně druhé (dále jen „investor")

(společně „ účastníci")

uzavírají na základě ustanovení § 1746 odst. 2) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto

DOHODU
o podmínkách odstranění dřevin rostoucích mimo les

L
Kraj Vysočina je dle výpisu z LV 167 vedeného Katastrálním úřadem pro Vysočinu, 
Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro katastrální území Hněvkovice u Humpolce, obec 
Humpolec, vlastníkem pozemku pare. č. 765/2 ostatní plocha („předmětný pozemek'1). 
Na předmětném pozemku se nachází mimolesní zeleň - trvalé porosty.

Investor připravuje stavbu „D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice ~ EXIT 90 
Humpolec", která se svou realizací dotkne předmětného pozemku, resp. jeho části, a to 
v rozsahu dle přílohy č. 1.

Předmětem této dohody jsou ujednání účastníků o podmínkách odstranění dřevin rostoucích 
mimo les na části předmětného pozemku; dřeviny jsou specifikovány ve znaleckém posudku 
č. 1213-62/2018, vypracovaném dne 26. 11. 2018 znaleckým ústavem EXPERTS-Znalci 
s.r.o. - znalcem Miladou Vondrušovou (dále jen „Znalecký posudek1).
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IV.
Vlastník výslovně souhlasí s odstraněním dřevin rostoucích mimo les, které se nacházejí na 
části předmětného pozemku v rozsahu dle přílohy č. 1, a které jsou specifikované 
ve Znaleckém posudku.
Současně tímto dává investorovi ve smyslu § 441 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění, plnou moc k podání žádosti o vydání povolení kácení dřevin 
rostoucích mimů les příslušnému správnímu orgánu.

V.
Investor se zavazuje na základě této dohody požádat o vydání povolení kácení dřevin 
rostoucích mimo les příslušný správní orgán, a v souladu s následně vydaným souhlasným 
rozhodnutím zajistit na vlastní náklady odstranění těchto dřevin rostoucích mimo les 
specifikovaných ve Znaleckém posudku.

Dle Dohody o podmínkách odstranění mimoíesní zeleně č.j. 3801/21/13/21100-Ho ze dne 
14. 11. 2013 byla již investorem vlastníkovi uhrazena náhrada za vykácené dřeviny na 
pozemku parcelní číslo 765/2 v k.ú. Hněvkovice u Humpolce platebním příkazem dne 
16. 12. 2013 ve výši 7.516,- Kč. Stavba však nebyla do dnešního dne realizována a ke 
kácení dřevin nedošlo. Investor nechal ve vztahu k předmětnému pozemku zpracovat 
aktuální Znalecký posudek uvedený v článku III. této dohody.

Tímto Znaleckým posudkem byla cena za vykácené dřeviny na předmětném pozemku (jeho 
části) stanovena ve výši 51.810,- Kč.

Na základě výše uvedeného se vlastník a investor dohodli, že investor uhradí vlastníkovi 
náhradu za vykácené dřeviny rostoucí mimo les ve výši 44.294,- Kč (slovy: čtyřicet 
čtyři tisíc dvě sta devadesát čtyři korun českých), která je rozdílem mezi cenou 
stanovenou novým Znaleckým posudkem a mezi cenou, která již byla investorem vlastníkovi 
uhrazena.

Náhradu investor uhradí vlastníkovi do 60 dnů ode dne podpisu této dohody oběma 
účastníky, a to bezhotovostním bankovním převodem na účet vlastníka.

Uhrazením této náhrady budou vypořádány veškeré nároky vlastníka vyplývající z odstranění 
dřevin rostoucích mimo les, specifikovaných ve Znaleckém posudku.

VI.
jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy; sjednávají, že právní vztahy, práva 
a povinnosti, vyplývající z této dohody se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu oběma jejími účastníky a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.

Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží vlastník a jeden investor.

Stránka 2 z 3



VII.
Rada Kraje Vysočina projednala uzavření této dohody dne 18. 12. 2018 a usnesením 
č. 2353/36/2018/RK rozhodla dohodu o podmínkách odstranění dřevin rostoucích mimo les 
uzavřít.

Vlastník:

V Jihlavě dne oioi. m

j
5 / jihiava

30

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku

Investor:

21 01. 201
V Praze dne

Ing. Tomáš Gross, Phop.
ředitel Závodu Praha /\
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TVucbobo


