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Dodatek č. 3 92 e. 2?va

O.

ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní

dopravou
uzavřený v souladu s ustanoveními § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „krajské zřízení") a § 159 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

Jihomoravský kraj
zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje 
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
IČO:70888337

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
č. fondu IDS: 27-9395010297/0100

a

Kraj Vysočina
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:70890749

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
č.účtu: 4050005000/6800

I.

1. Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina (dále též i „Smluvní strany") spolu uzavřely Smlouvu o úhradě 
kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (dále jen 
„Smlouva") ze dne 16.11. 2017.

II.
1. Smluvní strany se dohodly, že od účinnosti tohoto dodatku se mění Příloha č. 2 smlouvy a 

nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Jihomoravský kraj bere na vědomí, že Kraj Vysočina bude zajišťovat dopravní obslužnost 
Jihomoravského kraje s jeho souhlasem dle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
mezikrajskými linkami v rozsahu definovaném v Příloze č. 2 Smlouvy, která tvoří přílohu tohoto



dodatku, od 15. 12. 2019 do dne účinnosti této smlouvy a zavazuje se uhradit Kraji Vysočina 
náklady na kompenzaci za zajištění této dopravní obslužnosti.

3. Smluvní strany se zavazují, že neprodleně po uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě budou za 
vzájemné maximální součinnosti aktualizovat zápis dle čl. II. odst. 6 Smlouvy tak, aby odpovídal 
rozsahu dopravy na mezikrajských linkách dle nového znění Přílohy č. 2 Smlouvy, která tvoří 
přílohu tohoto dodatku.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy dojde jeho akceptovaný návrh navrhující smluvní 
straně. Akceptace návrhu tohoto dodatku s dodatky nebo odchylkami, které podstatně nemění 
podmínky návrhu, je vyloučena. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy dojde jeho 
akceptovaný návrh navrhující smluvní straně, pokud zvláštní právní předpis nestanoví účinnost 
pozdější.

2. Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že Jihomoravský kraj udělil Kraji Vysočina 
souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti svého území pro linky dle Přílohy č. 2 Smlouvy, 
která je přílohou tohoto dodatku, v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících.

3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Jihomoravský 
kraj a dvě vyhotovení obdrží Kraj Vysočina.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
příloha č. 2 - Přehled mezikrajských linek provozovaných na území Jihomoravského kraje

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu 
s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
V Registru smluv tento dodatek zveřejní Kraj Vysočina a o zveřejnění bude písemně informovat 
Jihomoravský kraj.

IV.
Doložky

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 25. zasedání, konaném dne 
04.11.2019, usnesením č. 2266/19/Z25 nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva kraje.



Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Kraje Vysočina na 6. zasedání, konaném dne 05.11.2019, 
usnesením č. 0443/06/2019/ZK nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva kraje.

V Brně dne..... li±.™

itjiomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3 

601 82 Brno 
-23-

Jihomoravský kraj 
JUITK Bohumil Šimek 
hejtman

19. 11. 2019
V Jihlavě dne............................

Kraj Vysočina j / 
MUDr. Jiří Běhounek / 

hejtman



nloha č. 2

Přehled mezikrajských linek provozovaných na území Jihomoravského kraje

č. linky název linky
840320 Bystřice nad Pernštejnem - Nedvědice - Předkláštěří - Kuřim
840311 Bystřice nad Pernštejnem - Nedvědice - Tišnov
830700 Znojmo - Moravské Budějovice - Jihlava


