
 1

Dohoda  
o podmínkách umístění sítě elektronických komunikací  

do budov Lidická 12, 14, 16 a 18 v Brně 
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany: 
 
1. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace  

se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
zastupuje: Stanislav Moša, ředitelem 
IČO: 00101397  
DIČ: CZ00101397 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 35 
(dále také MDB) 

 
2.    UPC Česká republika s.r.o. 

se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4  
zastupuje Jaroslav Janoušek, na základě pověření, které je přílohou č. 1 smlouvy 
IČO: 00562262 
DIČ: CZ00562262 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C., vložka 187485 
(dále také UPC) 

 

I. 
 

1. Statutární město Brno je vlastníkem nemovitostí: 
- pozemku parc. č. 3647, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 1861, 

Lidická orient. č. 12,  
- pozemku parc. č. 3656/1, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 1862, 

Lidická orient. č. 14,  
- objektu občanské vybavenosti č. p. 1863, Lidická orient. č.16, na pozemcích parc. č. 

3617/1 a 3667,  
- pozemku parc. č. 3670/1, jehož součástí je objekt k bydlení č. p. 1864, Lidická orient. 
č.18,  

vše v k. ú. Černá Pole, obec Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město. Tyto nemovitosti byly 
statutárním městem Brnem (jako zřizovatelem) předány zřizovací listinou k hospodaření 
Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, která vykonává správu předmětného 
majetku.  

2. Majetkový odbor Magistrátu města Brna, v zastoupení statutárního města Brna – vlastníka 
stavbou dotčených nemovitostí, vydal na základě žádosti UPC souhlas s umístěním sítě 
elektronických komunikací do budov Lidická 12, 14, 16, 18 v Brně pro stavebníka: UPC 
Česká republika, s.r.o., a to za předpokladu splnění všech podmínek stanovených Městským 
divadlem Brno (viz příloha č. 2 smlouvy). 

 
II. 

 
V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I se smluvní strany dohodly na těchto podmínkách 
umístění: 
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1. MDB umožní UPC umístit „rack“ (skříňový rozvaděč pro prvky a kabeláž sítě 
elektronických komunikací, obsluhující lokalitu ulice Lidické) ve sklepě domu Lidická 16, 
a to v části prostoru sklepa, kde se nachází vodoměr MDB. 

2. MDB umožní umístění - vedení kabelových tras od racku ve sklepě domu Lidická 16 přes 
sklepy domů Lidická 14, 12 a 18 a vedení dalších kabelových tras od racku do ostatních 
objektů lokality ulice Lidická. UPC se seznámil se stavem předmětných prostor a 
prohlašuje, že dané prostory jsou pro tyto účely vyhovující. UPC bere na vědomí, že 
v prostoru sklepa se nachází další zařízení MDB, zejména vodoměr a výměníková stanice, 
které nesmějí být činností UPC poškozeny a jejichž provoz nesmí být ohrožen či omezen. 

3. MDB umožní UPC přístup 24/7 do prostor sklepa domu Lidická 16 za účelem obsluhy, 
údržby a oprav zde umístěného zařízení UPC. Na dobu instalace sítí elektronických 
komunikací MDB poskytne pověřenému pracovníkovi UPC klíče od vstupních dveří a od 
sklepa domu Lidická 16 s tím, že po dokončení prací UPC tyto klíče vrátí. Poté budou klíče 
pro UPC dostupné na recepci MDB, kde si je pracovník UPC může v případě potřeby na 
nezbytnou dobu zapůjčit.  

4. UPC bude dbát na řádné zavírání vstupních dveří do domu Lidická 16 a řádné zamykání 
dveří do sklepa domu, nesmí sem umožnit přístup žádným cizím osobám. 

5. UPC bude Městskému divadlu Brno po dobu umístění sítě elektronických komunikací 
v budovách Lidická 12, 14, 16 a 18 v Brně poskytovat internetové připojení UPC o rychlosti 
100 Mbps symetricky a čtyři (4) veřejné IPv4 adresy, a to na základě Rámcové smlouvy 
o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, která je nedílně 
spojena s touto dohodou.   
 

III. 

 
1. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s šesti (6) měsíční výpovědní dobou, která začíná 

běžet od prvního dne měsíce následujícího od doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 

IV. 
 

1. Za MDB ve věcech této smlouvy jednají: 
- správce budov MDB pan Michal Kočička, 
- za správce počítačové sítě MDB pan Theodor Teiner, jednatel firmy VR SYSTÉM, 

s.r.o., tel. 
za UPC v technických věcech této smlouvy jedná pan René Zavadil, 
tel.

2. Případné změny smlouvy mohou být provedeny po oboustranném souhlasu formou 
písemného dodatku ke smlouvě. 

3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

 
V Brně dne 21. 3. 2019 
 
 
 
……………………………… 
     Stanislav Moša, ředitel  

V Praze dne ………………... 
 
 
 
……………………………………. 
Jaroslav Janoušek, na základě pověření 

 




