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Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního
vedení sítě elektronických komunikací

v souladu s ust. § 104, odst. 17, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále
jen ZoEK)

ČI. 1
Účastníci Dohody:

1. Stavebník: Olomoucký kraj
Se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany, PSČ: 779 11
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím Odboru investic Krajského úřadu
Olomouckého kraje, na základě pověření ze dne 10. 10. 2017
(dále jen „stavebník")

2. UPC Česká republika, s.r.o. ■ ,
se sídlem Praha 4,Závišova 5, PSČ 140 00
IČ: 00562262
DIČ: CZ00562262
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485
Jednající: Mgr. Tereza Rychtaříková, jednatelka a Ing. Petr Procházka, jednatel
(dále jen „UPC Česká republika, s.r.o.")

ČI. 2
Úvodní ustanovení

1. UPC Česká republika, s.r.o. je vlastníkem podzemního vedení veřejné komunikační sítě, které
je umístěno mimo jiné na následujících pozemcích:

2657 - Vlastník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno
2612 - Vlastník: PUK-Intes, s.r.o., Masarykova 438/15, Šternberk
2616, 2312 - Vlastník: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

2. Překládka bude realizována do stejných pozemků .

3. Označení stavby, která je důvodem vynucené překládky nebo opatření:
11/444 - Šternberk- průtah
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ČI. 3
Předmět Dohody

1. Předmětem Dohody je provedení překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě 
uvedené v čl. 2 této dohody v majetku UPC Česká republika s.r.o., která je vynucena 
stavbou uvedenou v čl. 2 této dohody. Překládka bude provedena na úrovni stávajícího 
technického řešení za níže stanovených podmínek.

2. Předmět Dohody je veden pod označením:

11/444 Šternberk - průtah - překládka kabelů UPC

Čl. 4
Úhrada nákladů za překládku

1. V souladu s § 104 odst. 17 ZoEK se stavebník zavazuje uhradit náklady související 
s přípravou a realizací překládky tj. vypracováním projektové dokumentace překládky, její 
řádné projednání s příslušnými správními orgány, následné provedení realizace stavby 
(včetně materiálu) dle této Dohody, včetně nákladů na vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby, geodetické dokumentace, geometrického plánu a úhrady všech poplatků 
(včetně poplatků za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).

2. Stavebník se zavazuje uhradit jednorázovou úhradu za omezení vlastnického práva zřízením 
věcného břemene vlastníku dotčené nemovitosti na jeho účet nebo poštovní poukázkou, před 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Stavebník vynucené překládky podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě a zařízení se zavazuje neprodleně po zaplacení jednorázové 
úhrady předat budoucímu oprávněnému (UPC Česká republika s.r.o.) doklad osvědčující 
provedení platby.

3. Výše nákladů na realizaci překládky dle této dohody byla stanovena dle zpracované 
specifikace nákladů na 172 274,- Kč bez DPH. K částce bude připočteno DPH v zákonné 
výši. V této částce nejsou zahrnuty náklady související se zřízením věcného břemene,

4. Stavebník a UPC se dohodli na tom, že stavebník částku ve výši 172 274,- Kč + DPH uhradí 
dodavatelské společnosti Infotel s.r.o. a to po dokončení překládky na základě daňového 
dokladu vystaveného společností Infotel s.r.o. se splatností 30 dnů ode dne jeho doručení.

5. Specifikace těchto nákladů je uvedena v příloze této dohody.

Čl. 5
Zpracování projektové dokumentace překládky

Projektová dokumentace překládky byla zpracována společností Infotel, spol. s r.o. 
Novolišeňská 2678/18, 628 00 Brno - Lišen a odsouhlasena společnosti UPC Česká 
republika s.r.o.

1.
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ČI. 6
Realizace překládky

Novolišeňská 18 fin? nn r ‘““mÍ,11150 ZajÍStí Prostřednicívím společnosti Motel s.r.o.

í,e p”iík,ové i*™1-

i. Stavebník a UPC se dohodli

2. a Íovt-T f k yJe Proveden, zemních výkopů spojených s odkrytím stávajících části tras 
ořeS Í Pr° Ul°Zeni,vIedení> P°kládka Mániček, zatažení metalického kabelu od míst 
oSé řá ft nove vzniklou trasu, naspojkování na stávající vedení, stranové posuny 
optické časti trasy a dodavka spotřebního materiálu. Součásti je i geodetické zaměření nové

“PD

Stavebník se zavazuje včas před realizací překládky zajistit 
rozhodnutí.

3.

4.
své náklady příslušná správnína

5. Stavebník se zavazuje, že 
elektronických komunikací.

Provedení kontrolních měření před 
prováděno společnosti Infotel

na vlastní náklady zajistí vytýčení překládané trasy sítě

6.
a po realizaci překládky a vlastní přeložení bude 
spolupráci s UPC Česká republika, s.r.o.s.r.o. ve

ČI. 7
Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží stavebník 
a dve vyhotovení obdrží UPC Česká republika, stavebník

Jmlův vl0”Van"al7Vá Platn0St‘ dnem ÍeÍího P°dPisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru
některých Šmfuv ? *- “ “ ^ Č' 340/2015 Sb' 0 zvlážta'ch Podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
straníd vS— "“i ^ Úeinn0st dnem jejfho Popisu oběma smluvními 
dohodW žl frlpade Povmnosti uverejnení smlouvy dle zákona o registru smluv se strany 
dohodly, ze tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv stavebník

s.r.o..

2.

3.
** poíp,“" pWe“’' * “ * *»

i4.

I5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neřešená se řídí 
pnslusnymi ustanoveními obchodního zákoníku a dalších platných právních předpisů.
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6. Smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého :
v souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/3/16/2016 ze dne 5. 12. 2016 a
v souladu s § 59 odst. 4 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.

7. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souhlasí spřípadnýtn
zveřejněním jeho textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za UPC Česká republika, s.r.o.:Za stavebníka:
- j -03- 2019

1 2 -02- 2010V Olomouci dne V Praze dne

MgyfTereza Rychtaříková, jednatelIng. Miroslav Kubín
vedoucí Odboru investic /

Ing. Petr Procházka, jednatel
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