22904/B/2019-HSP1
j.: UZSVM/B/57703/2018-HSP1

eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2,
organiza ní složka státu z ízená zák. . 201/2002 Sb.,
za kterou právn jedná xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, editel Územního pracovišt Brno,
na základ P íkazu generálního editele . 6/2014 v platném zn ní
Územní pracovišt Brno, P íkop 11, 602 00 Brno
O: 69797111
(dále jako „Ú ad“ na stran jedné)
a
Statutární m sto Brno
se sídlem Dominikánské nám stí 196/1, Brno – m sto, 602 00 Brno,
zastoupené xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, primátorkou m sta Brna
k podpisu smlouvy byl usnesením sch ze Rady m sta Brna, pov en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí
Odboru dopravy Magistrátu m sta Brna
O: 44992785
(dále jako „stavebník“ na stran druhé)
uzavírají podle ust. § 1746 odst. 2. a § 1759 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen „ob anský zákoník“), a podle zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon
. 219/2000 Sb.“), tuto

Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního zám ru
na pozemcích ve vlastnictví R-ÚZSVM
I.
ad a stavebník se dohodli na uzav ení této smlouvy, prokazující souhlas Ú adu s realizací stavebního
zám ru na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu. Jedná se o stavbu nazvanou:
“Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 - 2020“, SSZ 4.18 Gajdošova - Táborská.
V rámci této stavební akce budou na pozemcích státu provedeny tyto stavební práce:
- Kabelové propojení sv telných signaliza ních za ízení (stávajících i nových dále jen SSZ),
- Uložení nových kabel SSZ, induk ních smy ek a jednoho nového stožáru SSZ, HDPE trubky
pro sd lovací kabely kamerového dohledu, vým na adi e, svorkovnic a sloup SSZ,
- Úpravy komunika ních ploch, signálních a varovných pás a úprava povrchového krytu
chodníku (po provedení výkopových prací), vše v rozsahu podle výkresu situace stavby se zákresem
do katastrální mapy, který je nedílnou sou ástí této smlouvy.

II.
Provedením výše uvedeného stavebního zám ru budou dot eny pozemky ve vlastnictví eské republiky,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního ú adu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracovišt Brno - m sto, s p íslušností hospoda it pro Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,
a to pozemky:

Parcelní íslo

1858/1

íslo
LV

Vým ra
[m 2]

Zp sob
využití

Druh
pozemku

Zp sob ochrany

60000

15846

ostatní
komunikace

ostatní
plocha

-

Katastrální
území, obec

Židenice, Brno

1

5528/49

60000

567

5528/50

60000

298

5528/51

60000

2075

5528/55

60000

41

5528/56

60000

85

8347/11

60000

478

8347/28

60000

50

ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

ostatní
plocha
ostatní
plocha

ostatní
komunikace

ostatní
plocha

ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

ostatní
plocha
ostatní
plocha
ostatní
plocha

ostatní
komunikace

ostatní
plocha

-

Židenice, Brno

-

Židenice, Brno

Ochr.pásmo nem.kult.
pam.,pam.zóny,rezervace, Židenice, Brno
nem.nár.kult.pam.

-

Židenice, Brno

-

Židenice, Brno

-

Židenice, Brno

Ochr.pásmo nem.kult.
pam.,pam.zóny,rezervace, Židenice, Brno
nem.nár.kult.pam.

III.
ad dává touto smlouvou stavebníkovi souhlas s provedením stavebního zám ru, uvedeného
v lánku I. této smlouvy, jímž budou dot eny pozemky ve vlastnictví eské republiky, uvedené v lánku II.
této smlouvy. Sou asn dává Ú ad souhlas jako vlastník pozemk parc. . 5528/53 5528/54
v k.ú. Židenice, obec Brno, jež se stavbou sousedí, oba za t chto podmínek:
1. Stavebník je povinen p edem oznámit Ú adu den zahájení a ukon ení realizace stavebního zám ru.
2. Stavebník bude neprodlen p edem informovat Ú ad o p ípadných zm nách v po tu a rozsahu dot ení
státních pozemk . Jedná se o zm ny, které mohou vzniknout p i provád ní stavby z d vodu
technických, p ípadn z jiných nep edvídatelných p in.
3. Pokud se stavebník v pr
hu realizace stavebního zám ru rozhodne ke zm
stavby p ed jejím
dokon ením a tato zm na se bude dotýkat pozemk státu, ohlásí Ú adu p edem a písemn tuto zm nu
a p edloží upravenou i pozm
nou projektovou dokumentaci k odsouhlasení p ed podáním žádosti
o povolení zm ny stavby p ed dokon ením na stavební ú ad.
4. Stavebník je povinen provád t innosti spojené s realizací stavebního zám ru dle lánku I. tak, aby
byly p edm tné pozemky dot eny touto inností pouze v nezbytn nutné mí e a po dobu nezbytn
nutnou. Pokud v p inné souvislosti s provedením stavby dle lánku I. této smlouvy vznikne škoda
na pozemcích státu nebo na jiném majetku státu i na majetku nebo zdraví t etích subjekt , zavazuje
se stavebník k její úhrad v plné výši.
5. Stavebník se zavazuje, že nejpozd ji do šesti m síc ode dne vydání kolauda ního souhlasu, kterým
bude povoleno užívání stavby, uvedené v lánku I. této smlouvy, požádá Ú ad o uzav ení smlouvy
o z ízení v cného b emene k pozemk m, uvedeným v lánku II. této smlouvy a k žádosti p iloží
geometrický plán na zam ení skute né polohy zemního vedení sd lovacích kabel pro SSZ a trubek
HDPE pro kabely kamerového dohledu, v etn vyzna ení ochranného pásma. Geometrický plán
v pot ebném po tu vyhotovení, který bude Ú adu p edložen, a to pro ú el vypracování smlouvy
o z ízení v cného b emene, bude její nedílnou sou ástí.
6. Stavebník se tímto zavazuje, že jakmile bude Ú adem vyzván, uzav e smlouvu o z ízení v cného
emene k dot eným pozemk m, uvedeným v lánku II. této smlouvy. Smlouva bude spo ívat
v právu stavebníka mít v t chto pozemcích státu umíst ny chráni ky v etn zemního vedení
sd lovacích kabel pro SSZ a trubky HDPE pro kabely kamerového dohledu a po dobu jejich existence
je provozovat. Dále bude v cné b emeno spo ívat v umožn ní p ístupu k vedení za ú elem zajiš ování
jejich provozu, b žné údržby a oprav. V cné b emeno bude sjednáno jako nevypov ditelné po dobu
existence stavby, oprávn ní z v cného b emene budou moci p echázet na právní nástupce
stavebníka, zánik v cného b emene bude možné sjednat pouze dohodou smluvních stran. Náhradou
za omezení vlastnického práva státu vyplývajícího z v cného b emene bude Ú adem stanovena ástka
za z ízení v cného b emene v etn ástky za ochranná pásma, a to postupem v souladu se zákonem
o oce ování majetku. Tato úplata bude splatná jednorázov po uzav ení smlouvy o z ízení v cného
emene a vystavení faktury se splatností 30 dn od jejího vystavení. Náklady spojené se zápisem
cného b emene do katastru nemovitostí ponese budoucí oprávn ný z v cného b emene.
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7. Finan ní náhrada za z ízení oprávn ní z v cného b emene v etn ochranného pásma
se p edpokládá ve výši cca 64.000,- K (slovy: šedesát ty itisíc korun eských). Tato ástka bude
up esn na podle geometrického plánu a uhrazena až po uzav ení smlouvy o z ízení v cného
emene.
8. Stavebník bere na v domí, že v p edm tných pozemcích mohou být uloženy inženýrské sít , p ípadn
žou být dot eny ochranným pásmem. Stavebník se v této souvislosti zavazuje, že p ed zahájením
realizace stavby uvedené v lánku I. této smlouvy, zajistí vytý ení jejich skute ného umíst ní, a to na
své náklady.
9. Stavebník se jako z izovatel opravené komunikace na pozemcích státu zavazuje, že odpovídá
za sjízdnost, sch dnost a dopravn -technický stav dot ených ástí pozemk , s tím, že i po vybudování
a uvedení do provozu je nadále povinen trvale provád t údržbu a opravy dot ených ástí pozemk
etn porost a zelen , a to až do doby, po kterou budou pozemky státu dot eny zrealizovaným
stavebním zám rem. Dále stavebník bere na v domí, že dle p ísl. ustanovení energetického zákona
. 458/2000 Sb., a zákona o elektronických komunikacích . 127/2005 Sb., je povinen provád t trvale
údržbu a opravy z ízených vedení NN a sd lovacích sítí.
10. Stavebník bere na v domí, že se na p edm tných pozemcích nachází t leso komunikace, které není
ve vlastnictví státu.
11. Stavebník tímto výslovn prohlašuje, že stavební zám r, uvedený v lánku I. této smlouvy, z ídí
vlastním nákladem a v i vlastníkovi pozemk , na nichž byl tento zám r realizován, se zavazuje,
že nebude ani v budoucnu požadovat jakoukoliv úhradu náklad vynaložených na realizaci tohoto
stavebního zám ru a dále také jakékoliv náklady na opravy a údržbu ástí pozemk , provád né
po dobu, po kterou budou pozemky státu dot eny zrealizovaným stavebním zám rem.
12. Stavebník uvádí, že p edpokládaný termín dokon ení stavebního zám ru dle lánku I. této smlouvy
je: 30. 06. 2020.
13. Smluvní strany se dohodly, že veškerá oprávn ní, podmínky a závazky uvedené v této smlouv ,
je stavebník povinen p evést (postoupit) na svého právního nástupce, kterým bude nový stavebník,
dojde-li v pr
hu relizace stavebního zám ru dle lánku I. této smlouvy ke zm
stavebníka, a také
nový vlastník stavby, dojde-li po kolaudaci i po dokon ení stavby ke zm
tohoto vlastníka, to vše
pod smluvní pokutou ve výši 5 000,00 K .
14. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylu uje právo na náhradu škody
za porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké p evyšuje smluvní
pokutu.
15. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavebního zám ru dle lánku I. této smlouvy na pozemcích
státu nezakládá pro stavebníka ani pro následného vlastníka, správce i provozovatele stavby
na pozemcích státu p edkupní právo k pozemk m p íp. k jejich ástem, dot eným zrealizovaným
stavebním zám rem s výjimkou pozemk pod komunikacemi.

IV.
1. Tato smlouva je uzav ena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího uve ejn ní v registru smluv v souladu se
zákonem . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ú ad zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji však
do 30 dn od uzav ení smlouvy. Ú ad p edá nabyvateli doklad o uve ejn ní smlouvy v registru smluv
podle § 5 odst. 4 zákona . 340/2015 Sb., o registru smluv, jako potvrzení skute nosti, že smlouva
nabyla ú innosti.
4. Pro ú ely uve ejn ní v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje
žádné obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na v domí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této smlouvy.
6. Veškeré zm ny a dopl ky této smlouvy musí být uzav eny písemn , formou dodatku k této smlouv .
7. Tato smlouva pozbude platnosti v p ípad , že do t í let od jejího uzav ení nebude vydáno pravomocné
rozhodnutí o povolení stavby i územní rozhodnutí oprav ující stavebníka stavební zám r p ímo
zrealizovat nebo uzav ena ve ejnoprávní smlouva, a dále jakmile již vydané rozhodnutí/souhlas na jeho
provedení pozbude platnosti.
8. Tato smlouva rovn ž zanikne, jestliže stavebník nebo jeho právní nástupce nezahájí realizaci
stavebního zám ru v termínu ur eném stavebním ú adem v p íslušném povolení.
9. Tuto smlouvu nelze vypov
t v p ípad zahájení povolené stavby.
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10. Ú astníci jsou si pln v domi v souladu s ust. § 1759 ob anského zákoníku právní závaznosti této
smlouvy.
11. Ú astníci si tuto smlouvu p etli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních.
13. Statutární m sto Brno je p i nakládání s ve ejnými prost edky povinno dodržovat ustanovení zákona
. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis (zejména § 9
odstavce 2 tohoto zákona).
íloha: kopie výkresu se zákresem stavby do katastrální mapy
Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou m sta Brna na sch zi . R8…………dne……………………….

V Brn dne

…………………………………………
xxxxxxxxxxxxxx
editel Územního pracovišt Brno

V Brn dne

…………………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí Odboru dopravy
Magistrátu m sta Brna
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