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                                                          č. smlouvy: 595/OÚR/19

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 a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoEK“)

Čl. 1
Účastníci Dohody:

1.    Stavebník: statutární město Havířov 
se sídlem Svornosti 2/86, 736 01  Havířov - město
IČ: 00297488
DIČ: CZ 00297488
nezapsán v obchodním rejstříku
zastoupený: Ing. Bohuslavem Niemiecem, náměstkem primátora pro chytré město a investice
ID datové schránky: 7zhb6tn
(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
ID datové schránky: 4hds44f
(dále jen „UPC Česká republika, s.r.o.“)

Čl. 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:
a) parc. č. 3726/1 v k.ú. Havířov - město
b) parc. č. 3727/1 v k.ú. Havířov - město
c) parc. č. 3748/1 v k.ú. Havířov - město

    Vlastníkem uvedených pozemků je statutární město Havířov.
d) parc. č. 3746/1 v k.ú. Havířov – město
Vlastníkem uvedených pozemků je společnost České dráhy, a.s., s níž byla na provedení díla 
„Přednádražní prostor Havířov“ uzavřena Smlouva o právu provést stavbu č. 723/EO/18 ze 
dne 27.8.2018 .

2. Překládka bude realizována do stávajících pozemků uvedených v předchozím bodě tohoto 
článku.
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3. Označení stavby, která je důvodem vynucené překládky nebo opatření:
„Přednádražní prostor Havířov“ SO 13 Přeložka UPC

Čl. 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 byla 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 SO 13 Přeložka 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 778 570,- Kč + DPH. V cenové nabídce jsou započítané i zemní práce 
spojené se zafouknutím stávající trasy mimo území stavby (od rozvaděče U Stromovky 
254/1 k bodu G01). V případě, že trasa bude průchozí a nebude potřeba provádět tyto zemní 
práce, bude cena přeložky o tuto částku ponížena.

4. Stavebník a UPC se dohodli na tom, že stavebník částku ve výši 778 570,- Kč + DPH uhradí 
společnosti Infotel s.r.o. a to po dokončení překládky na základě daňového dokladu 
vystaveného společnosti 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
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1. Stavebník a UPC Česká republika, s.r.o. se dohodli, že projektová dokumentace překládky 
bude zpracovaná společností DaF-PROJEKT, s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 Ostrava –
Moravská Ostrava.

Čl. 6
Realizace překládky

1. Stavebník a UPC se dohodli na tom, že UPC zajistí prostřednictvím společnosti Infotel s.r.o. 
Novolíšeňská 18, 602 00 Brno překládku v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 
společnosti DaF-PROJEKT.

2. Stavebník a UPC se dohodli, že veškeré zemní výkopové práce včetně položení nových 
HDPE chrániček provede stavebník.

3. Obsahem překládky je přeložka optických sítí do nově připravených tras. Do těchto tras  
budou zafouknuty nové optické kabely od rozvaděče U Stromovky 254/1 k bodu G01 a 
novou trasou do komory F01, dále ze serverovny ČD novou trasou do komory F01 a 
z komory F01 do č.p. 1301/4.

4. UPC se zavazuje, že překládka bude provedena dle podmínek této Dohody, schválené PD 
přeložky a příslušných správních rozhodnutí (územního rozhodnutí).

5. Stavebník se zavazuje, že na vlastní náklady zajistí vytýčení překládané trasy sítě 
elektronických komunikací.

6. Provedení kontrolních měření před a po realizaci překládky a vlastní přeložení bude 
prováděno společností Infotel s.r.o. ve spolupráci s UPC Česká republika, s.r.o.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží stavebník 
a dvě vyhotovení obdrží UPC Česká republika, s.r.o..

2. UPC Česká republika, s.r.o. bere na vědomí, že tato dohoda bude vedena v evidenci smluv 
Magistrátu města Havířov. UPC Česká republika, s.r.o. prohlašuje, že skutečnosti uvedené 
v dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Tato dohoda, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 
uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Stavebník zajistí uveřejnění dohody 
nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření dohody.
Stavební se zavazuje uvést ID datové schránky UPC Česká republika, s.r.o. do formuláře pro 
uveřejnění dohody v registru smluv. 

4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako 
druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 
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5. Smluvní strany potvrzují, že si dohodu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny 
s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.

6. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda může být měněna nebo rušena pouze písemnou 
formou a po dohodě smluvních stran.

7. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neřešená se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.

8. Nedílnou součástí této dohody je příloha:
Příloha – Specifikace nákladů 

Za stavebníka: Za UPC Česká republika, s.r.o.:

V Havířově dne    20.6. 2019 V Praze dne      29.7. 2019

v. r.
         

……………………………
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice a chytré město                         

v. r.
……………………………..
Mgr. Tereza Rychtaříková
jednatelka

v. r.
                                                                              ……………………………...
                                                                               Ing. Petr Procházka
                                                                               jednatel

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR
Havířov 12.8.  2019




