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OM 65/2019 S/OM/3281/18/DSK

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany, plně svéprávné,

vlastník nemovité věci: Kraj Vysočina, IČO: 70 89 07 49
se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, 
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek 
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

a

stavebník: Pardubický kraj, IČO: 70 89 28 22,
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, 
zastoupený na základě usnesení Rady Pardubického kraje 
č. R/331/17 ze dne 24. 4. 2017 Ing. Miroslavem Vohlídalem, 
vedoucím odboru majetkového, stavebního řádu a investic 
Krajského úřadu Pardubického kraje

smlouvu o podmínkách provedení stavby
dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Kraj Vysočina prohlašuje, že je ke dni sepsání této smlouvy výlučným vlastníkem pozemku KN 
označeného jako p. p. č. 1111 ostatní plocha - silnice o výměře 10049 m2 v k. ú. Nyklovice. 
Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 117 v obci Nyklovice a k. ú. Nyklovice u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

II.
Pardubický kraj má záměr realizovat stavbu „Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice 
kraje“, číslo stavby SpKrÚ 16213/2018 /ORG 0004601100019, která se v souladu 
s projektovou dokumentací dotkne nemovité věci uvedené v čl. I. této smlouvy takto:

Nemovitá věc věcné břemeno dočasný zábor trvalý zábor

p. p. č. 1111 - 34 m2

v k. ú. Nyklovice

V rámci rekonstrukce silnice II/362 v délce cca 7,157 km dojde ke sjednocení šířkového 
uspořádání s rozšířením ve směrových obloucích. Obnoví se rovněž odvodňovací systém, 
dopravní značení, dopravně-bezpečnostní zařízení, zádržné systémy, autobusové zálivy 
a zastávky a dvě opěrné zdi. Dojde k realizaci přeložek inženýrských sítí, bude proveden 
dendrologický průzkum a případná úprava silniční vegetace. Na dvou mostech ev. č. 262-002 
a 362-002a budou po posouzení provedeny stavební úpravy, most ev. Č. 362 - 003 projde 
plánovanou rekonstrukcí.

Předpokládaný termín ukončení realizace stavby je rok 2022.



III.
Kraj Vysočina prohlašuje, že souhlasí s umístěním a realizací stavby uvedené v čl. II. této 
smlouvy ve vztahu ke stavbou dotčené části pozemku dle zpracované projektové 
dokumentace, a že umožní vstup pracovníkům Pardubického kraje, Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje, projekční a dodavatelské stavební organizace na předmětnou nemovitou 
věc v nezbytném rozsahu za účelem provádění geodetických, inženýrských, stavebních prací 
a dalších činností s tím spojených.

IV.
Za podmínek této smlouvy vzniká stavebníkovi oprávnění zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na 
předmětnou nemovitou věc v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou stavby. 
Stavebník se zavazuje, že při zřizování, užívání, opravách a údržbě stavby bude co nejvíce 
šetřit práva vlastníka nemovité věci a vstup na jeho pozemek mu oznámí v dostatečném 
předstihu. Pardubický kraj je oprávněn k užívání nemovité věci v rozsahu a za podmínek 
uvedených v této smlouvě.

V.
V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nejpozději do dvou let od 
předpokládaného termínu ukončení realizace stavby uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo 
pokud nebude nemovitá věc stavbou dotčena, nejsou účastníci smlouvy vzájemnými závazky 
dle této smlouvy vázáni.

VI.
V souladu s ust. § 86 odst. 2 písm. a), § 96 odst. 3 písm. a), § 105 odst. 2 písm. a) a § 110 
odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), prohlašuje vlastník nemovité věci, že tímto 
vydává stavebníkovi souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem 
„Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje“ v rozsahu přílohy č. 1 - situační výkres, 
na nemovité věci uvedené v čl. I. této smlouvy za účelem vydání územního souhlasu, 
územního rozhodnutí, stavebního povolení, příp. ohlášení a souhlasí, aby tato smlouva byla 
podkladem pro správní řízení jako souhlas vlastníka ve smyslu ust. § 184a stavebního zákona, 
a to s podmínkami, že:

- stavebník se zavazuje, že po dokončení bude stavbou dotčená část nemovité věci, 
použitá pouze dočasně, uvedena do původního stavu.

VII.
Usnesením č. 0124/02/2019/RK ze dne 22.01.2019 rozhodla Rada Kraje Vysočina vydat 
souhlas se stavebním záměrem s názvem „Modernizace silnice II/362 Jedlová-hranice kraje" 
a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby mezi Krajem Vysočina a investorem.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou zúčastněných stran, 
a to formou písemných dodatků. Jinou formou nežli písemnou tuto smlouvu změnit nelze.

Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazné i pro případné právní nástupce. 
Smluvní strany se zavazují, že s právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy své právní 
nástupce včas seznámí.

Investor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, splní Kraj Vysočina.
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Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu a je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 
z nichž dvě vyhotovení obdrží vlastník nemovité věci a dvě vyhotovení obdrží stavebník. 
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné 
vůle, nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem plně 
souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne V Jihlavě dne 1 L 02. 2019

Pardubický kraj
Ing. Miroslav Vohlídal
vedoucí odboru majetkového, stavebního
řádu a investic

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana pro oblast 

ekonomiky a majetku
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