
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
Správa Praha
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
zástupce:
IČ: 65993390 DIČ: CZ 65993390
bankovní spojení:
jako „ŘSD ČR" na straně jedné

a

Perat s.r.o.
Se sídlem: Karlovarská 8, 273 51 Pavlov 
IČ :27955460 DIČ: CZ27955460 
Zastoupena:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 129186 
jako „Uživatel" na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zák, č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, v platném znění a zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
v platném, znění tuto

DOHODU
O ÚHRADĚ (VYPOŘÁDÁNÍ) ZA UŽITÍ STAVBY 

DÁLNICE II. TŘÍDY č. D6 
č. 7570/31/19-31210-No

i.
Vlastnické vztahy

1. ŘSD ČR je na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 
1996, věznění pozdějších dodatků příslušné hospodařit se stavbou dálnice II. třídy č. D6 umístěné 
na pozemku p.č. 1850/1 k.ú. Hostouň u Prahy (využití silnice) a obci Hostouň, zapsaných u 
katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno v provozní staničení km 
8,700-8,300.

II.
Předmět a účel užívání

1. ŘSD ČR na základě této smlouvy přenechalo Uživateli část nemovitosti uvedené v čl. I. této 
smlouvy, která je vymezena situačním plánem, který tvoří přílohu této smlouvy č. 1, do užívání. 
Uživatel se zavázal/zavazuje za předmět smlouvy zaplatit ŘSD ČR sjednanou úplatu.

2. Uživatel prohlašuje, že předmět smlouvy použil za účelem stavby „Hostouň odběratelská TS na 
p.č. 1858“ a v souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy o zvláštním užívání dálnice č.j.: 
358/2019-120-SSU/6 ze dne 7.6.2019, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

III.
Doba trvání užívání komunikace

1. Nemovitost ŘSD ČR byla Uživatelem užita v termínu 3. -  6. 6. 2019 v rozsahu 341,18 bm.
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Výše a splatnost úhrady za užití stavby silnice, způsob úhrady
1. Výše úhrady se sjednává dle metodiky ŘSD ČR ceník pro rok 2019 a to: 94,85 Kč/bm/den což činí 

při rozsahu 42,95 bm a 73,77 Kč/bm/den což činí při rozsahu 298,23 bm za dané období 
70.075,09 Kč (slovy sedm desát tisíc sedm desát pět korun českých devět haléřů).

Výpočet:
protlak 0  160 mm 42,95 bm x 94,85 Kč x 1 den = 4.073,81 Kč
podélné uložení bezvýkopovou metodou 298,23 bm x 73,77 Kč x 3 dny = 66.001,28 Kč
cena celkem = 70.075,09 Kč

2. Úhrada je splatná na účet ŘSD ČR na základě jím vystavené faktury, se splatností do 30-ti dnů od 
jejího vystavení. Pokud nebude úhrada zaplacena ve stanovené výši a termínu splatnosti, bere 
Uživatel na vědomí, že po něm bude ŘSD ČR požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ust. § 
1970 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se Uživatel zavazuje 
uhradit, a to na základě faktury vystavené ŘSD ČR se splatností do 30-ti dnů od vystavení.

IV.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu. Přílohou je 
situační plán a rozhodnutí silničního správního úřadu, jímž je Ministerstvo dopravy, č.j.: 358/2019- 
120-SSU/6 ze dne 7.6.2019.

2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich 
pravé a svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící 
nakládání s majetkem a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.

3. Smlouva podléhá dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejnění v registru smluv. Uživatel bere na vědomí, 
že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem 
vnitra. Uživatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu 
s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona 
vyplývající. Skutečnosti uvedené v této smlouvě smluvní strany nepovažují za obchodní tajemství. 
Veškeré úkony potřebné s uveřejněním této smlouvy v registru smluv zajistí ŘSD ČR.

4. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování 
vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, a přehledu práv 
a povinností ŘSD ČR, jsou zveřejněny na webové stránce ŘSD ČR 
(www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/qdpr) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání 
budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla ŘSD ČR 
nebo do jeho datové schránky ID zjq4rhz.

5. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

3 0 . 10. 2019
V Kolíně dne.................. V dne A& \o. 2^1
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http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/qdpr

