
Krajská správa a údržba silnic StUedočeského kraje, pUíspEvková organizace
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO:  00066001
DIČ:   CZ00066001
jejímž jménem jedná Mgr. ZdenEk DvoUák, MPA, Ueditel
č. smlouvy: S-3801/00066001/2019

dále jen „Objednatel“ na stranE jedné

a

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
se sídlem:  Hemy ř14, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské MeziUíčí
IČO:  64088545
DIČ:  CZ64088545
bankovní spojení:                              
zapsaná v obchodním rejstUíku vedeném KS Ostrava oddíl C, vložka 13838,
jejímž jménem jedná Ivan Tomek
č. smlouvy: 0619

dále jen „Poskytovatel“ na stranE druhé

(Objednatel a Poskytovatel společnE dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 8ř/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o poskytování služeb
(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Tato Smlouva je uzavUena na základE výsledk] poptávkového Uízení na veUejnou 
zakázku malého rozsahu na služby s názvem: III/1114 Líšno – svah a část vozovky –
PD (dále jen „Zakázka“).

Článek 2.
PUedmEt Smlouvy

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na sv]j náklad,
na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány 
dále v této SmlouvE a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky 
poskytovaných služeb pUevzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen Uídit se pUi provádEní služeb dle této 
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Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit 
na pUípadnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udElení takového pokynu 
v písemné formE a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v pUípadE, 
že Objednatel po PoskytovatelovE upozornEní na svém nevhodném pokynu trvá.  

2.2. PUedmEtem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DUSP“) včetnE výkonu 
inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále 
jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provádEní stavby (dále jen „PDPS“) a 
výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci 

 
„III/1114 Líšno – svah a část vozovky – PD“ 

 

KonkrétnE se jedná o provedení pr]zkum] a zamEUení, zhotovení projektové 
dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace 
v úrovni DUSP, PDPS včetnE položkového rozpočtu a výkazu výmEr a zabezpečení 
inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a pUíslušných stavebních 
povolení (pUípadnE kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetnE podání žádosti o 
vydání společného pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního 
povolení.  

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty 
a pUeložky inženýrských sítí. 
PUed zahájením prací Poskytovatel provEUí, zda stavba není zatížena ochrannými 
podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda 
se na stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chránEného území, apod. 
Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodlenE informovat Objednatele, který 
rozhodne o dalším postupu v dané vEci formou zápisu na výrobním výboru svolaném 
Poskytovatelem do 10 pracovních dn] od zjištEní této skutečnosti. V pUípadE, že tato 
skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.  

 
2.2.1. Pr]zkumy a zamEUení 

 

Zhotovení potUebných pr]zkum] (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popU. 
stavebnE technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro Uádné zhotovení DÚSP a 
PDPS. Pr]zkumy budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v pUíslušném technickém 
pUedpisu, který je uveUejnEn na www.pjpk.cz.  
Zpracování mapového podkladu na základE zamEUení a obstarání podklad] u majitel] 
a správc] inženýrských sítí (zamEUení). 
ZamEUení polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové 
dokumentace včetnE zamEUení viditelných znak] podzemních inženýrských sítí, 
solitérních strom] od pr]mEru 10 cm, chodník], ulic, vjezd] a ostatních pUedmEt] 
mEUení. 
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítE budou zobrazeny podle 
dodaných podklad] od jejich správc]. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 
sítE zakresleny jako ovEUené. Ostatní budou zakresleny podle pUevzatých podklad] 
neovEUenou značkou. 

 
2.2.2. Dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu 

povolení (DUSP) 
 

http://www.pjpk.cz/
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DUSP bude realizována v rozsahu pUílohy č. 11 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu, ve znEní pozdEjších 
pUedpis] (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecnE závaznými právními a 
technickými pUedpisy, v souladu se souvisejícími smErnicemi a dle podmínek a 
požadavk] Objednatele.  

   
2.2.3. Projektová dokumentace pro provádEní stavby (PDPS) 

 

PDPS bude realizována v rozsahu pUílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znEní pozdEjších pUedpis] a 
dále bude vypracována tak, aby odpovídala požadavk]m na dokumentaci pro zadávací 
Uízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splOovat požadavky 
stanovené zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veUejných zakázek (dále jen „zákon 
o ZZVZ“) a vyhláškou  č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
pUedmEtu veUejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výmEr, ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen „vyhláška 
o pUedmEtu stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecnE 
závaznými právními a technickými pUedpisy,  podmínkami stanovenými zadávací 
dokumentací a požadavky Objednatele. 

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ovEUenou ve stavebním Uízení a zohlednit 
požadavky povolení k odstranEní stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu 
a vodoprávního rozhodnutí.  

PDPS upUesní technické a kvalitativní požadavky potUebné pro jednoznačné vymezení 
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, 
které pUedstavují technické charakteristiky prací a materiál], které mají být použity 
pUi provádEní stavby. Tyto musí být popsané objektivním zp]sobem, který zajiš[uje 
užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být 
stanoveny tak, aby určitým dodavatel]m zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytváUely neod]vodnEné pUekážky hospodáUské soutEže.  

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  
a) české technické normy pUejímající evropské normy nebo jiné národní 

technické normy pUejímající evropské normy, 
b) evropská technická schválení, 
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 

členskými státy Evropské unie a uveUejnEné v ÚUedním vEstníku Evropské 
unie, 

d) mezinárodní normy, nebo 
e) jiné typy technických dokument] než normy, vydané evropskými 

normalizačními orgány. 
  
PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a pUíjmení, specifická označení výrobk] a služeb, která platí pro určitého podnikatele 
nebo jeho organizační složku za pUíznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
pr]myslové vzory, ochranné známky nebo označení p]vodu. 

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výmEr a rozpočet. Soupis prací 
bude vyhotoven podle Oborového tUídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu 
plnEní. Soupis prací bude Objednateli pUedán ve formátu XML, XLS a PDF.Výkaz 
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výmEr a soupis prací musí být rozpracován podrobnE do jednotlivých položek. U 
jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena pUíslušné položky, počet jednotek 
v položce, množství a celková cena za položku. 
Poskytovatel bude plnE odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výmEr 
a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o pUedmEtu 
stavebních prací.   
Výkaz výmEr a soupis prací bude zpracován v tabulkovém editoru. 

Součástí plnEní je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele pUi zpracování dodatečných 
informací v rámci výbErového Uízení na zhotovitele stavby a zpracování 
konsolidovaných znEní dokument], které byly ve výbErovém Uízení na zhotovitele 
opravovány. 

 
2.2.4. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) pUi sloučeném územním a 

stavebním Uízení  
 

PUedmEtem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu Uízení s pUíslušnými 
veUejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemk] a sousedních nemovitostí 
(oprávnEný z vEcného bUemene), správci sítí, pUípadnE dalšími dotčenými subjekty a 
získání doklad] a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a 
podání žádosti o povolení stavby (pUípadnE dalších povolení podmiOujících realizaci 
stavby, napU. vodoprávní souhlas, povolení k odstranEní stavby atd.), a účast pUi 
stavebním Uízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení 
majetkoprávní agendy spojené s pUípravou stavby včetnE zabezpečení pUíslušných 
smluv (napU. vstup na pozemky, vEcná bUemena, a pronájmy pozemk], popUípadE 
objekt], atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými 
majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místnE pUíslušné 
katastrální pracovištE. Součástí IČ je i zajištEní prodloužení stavebního povolení 
v pUípadE nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, 
a to v dostatečném pUedstihu. 
Bude-li to technické Uešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel pUednostnE 
a po dohodE s Objednatelem pUi majetkoprávním projednání zejména tyto druhy 
smluv: 
 
a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu  

na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); 
b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; 
c) Smlouvu o výp]jčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; 
d) Smlouvu o zUízení vEcného bUemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257  

a násl. občanského zákoníku. 
 
Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. 
V pUípadE, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemk], 
informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodlenE Objednatele, který rozhodne 
o dalším postupu v dané vEci, a to na výrobním výboru svolaném neprodlenE 
Poskytovatelem po zjištEní této skutečnosti. Součástí majetkoprávní pUípravy není 
zajištEní podklad] pro vyvlastnEní. Objednatel nepUedpokládá využití vyvlastnEní jako 
nástroje zajištEní majetkoprávní pUípravy.  Pokud tato situace nastane, Ueší tuto činnost 
jiný zhotovitel dle podklad] pUedaných Poskytovatelem. 
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Majetkoprávní pUíprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro 
výkon majetkoprávní pUípravy dopravních staveb, v platném znEní který si 
poskytovatel vyžádá od Objednatele nejpozdEji ke dni zahájení majetkoprávní 
pUípravy Akce. 

 

2.2.5. Výkon autorského dozoru stavby 
 

Součástí pUedmEtu plnEní je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 
do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 
Rozsah činností AD je dán pUílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 
Poskytovatel bude provádEt posuzování návrh] dodavatel] na zmEny a odchylky 
oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-
ekonomických parametr] pUedmEtného díla.  
Zjistí-li Poskytovatel pUi výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvEdomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 
deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvEdomí v pUípadE nebezpečí z prodlení 
či v pUípadE nebezpečí vzniku škody. V od]vodnEných pUípadech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající d]sledky. 
Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD 
zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potUebné podklady týkající 
se realizace stavby a kontrolních dn] stavby. 
Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatel] podílejících se na výkonu AD nebude 
pUipravovat ani se podílet na pUípravE realizační dokumentace této stavby 
pro zhotovitele stavby. 

2.3. V pUípadE, že místnE pUíslušný stavební úUad bude na podkladE pUedloženého 
technického Uešení souhlasit s využitím společného Uízení pro územní a stavební 
Uízení, bude mezi Objednatelem a Poskytovatelm uzavUen dodatek na základE kterého 
se upraví termín plnEní a rozsah prací. 

2.4. Do pUedmEtu plnEní jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které 
však jsou k Uádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem mEl nebo mohl vEdEt. Mezi tyto služby se neUadí 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel 
stavby. Provedení služeb uvedených ve vEtE prvé tohoto odstavce však v žádném 
pUípadE nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.5. NejpozdEji do 2 týdn] od zahájení plnEní je Poskytovatel povinen svolat vstupní 
jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce 
(konání výrobních výbor]/kontrolních dn] IČ apod.). BEhem zpracování každého 
stupnE projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálnE tUi výrobní 
výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to 
z d]vodu nutnosti odsouhlasení technického Uešení.  

 
 

Článek 3. 
PUedání výsledk] poskytnutých služeb 

3.1. Protokolární pUedání výsledk] poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 
probEhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic StUedočeského kraje, pUíspEvková 
organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov. 
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3.2. V pUípadE DÚSP bude Objednateli nejdUíve pUedložen koncept k projednání. 
Objednatel do 14 dní pUedloží Poskytovateli pUipomínky k DÚSP, se kterými se 
Poskytovatel vypoUádá ve lh]tE stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel 
protokolárnE pUedá čistopis, a to vše pUi respektování termín] stanovených v čl. 5 této 
Smlouvy. 

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli pUedány v následujícím počtu 
výtisk] a formátu: 
Pr]zkumy a zamEUení  1x v listinné podobE a 1x 

digitálnE na flash disku. 
Dokumentace pro vydání společného    
Povolení (DUSP) 5x v listinné podobE a 1x 

digitálnE na flash disku. 
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  5x v listinné podobE a 1x 

digitálnE na flash disku. , 
pUičemž 1 x ocenEná 

Dokladová část 1x v tištEné podobE a 1x 
digitálnE na flash disku. 

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetnE dokladové části a stavebního 
povolení (pUípadnE kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetnE dokladové části a 
ovEUené projektové dokumentace.      
       1x v tištEné podobE  
       (+ 1x kopie na flash disku.)
  

3.4. Poskytovatel pUedá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci v elektronické (digitální) podobE umožOující její využití v dalších 
stupních zemEmEUických a pr]zkumných prací a projektové pUípravy nebo pro zadání 
stavebních prací, a to v otevUeném formátu napU. s pUíponou *dwg a formátu PDF. 

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatUeno autorizačním 
razítkem oprávnEného projektanta. 

       
Článek 4. 

Dodatečné služby 
4.2. Objednatel m]že požadovat zmEnu rozsahu služeb, a to pUi respektování povinností 

Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém pUípadE povinen vyhovEt 
požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu 
podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby 
sjednané ve SmlouvE s tím, že:  

  
a) pUi snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím zp]sobem 

sníží, 
b) pUi zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základE 

cen uvedených v ocenEném soupisu prací v nabídce na uzavUení Smlouvy. 
V pUípadE, že není možné cenu stanovit tímto zp]sobem, bude cena takových 
služeb stanovena na základE jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která 
nepUesáhne cenu obvyklou v místE a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

c) termín dokončení služeb se ve vhodných pUípadech pUimEUenE upraví dohodou 
Smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této 
SmlouvE. 
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Článek 5. 

Termíny plnEní 
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 

5.1.1 Dokumentace DÚSP - koncept 

NejpozdEji do 5 mEsíc] od účinnosti Smlouvy 

5.1.2 Dokumentace DÚSP - čistopis 

NejpozdEji do 3 týdn] od obdržení písemných pUipomínek ke konceptu DUSP od 
objednatele 

5.1.3 Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení  

NejpozdEji do 2 mEsíc] od schválení čistopisu DUSP 

5.1.4 Majetkoprávní vypoUádání: 

  Netýká se 

5.1.5 Projektová dokumentace pro provádEní stavby  

NejpozdEji do 6 týdn] od nabytí právní moci společného povolení 

5.1.6 Výkon autorského dozoru 

Na výzvu objednatele, do kolaudace stavby 
 

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lh]ty pro dokončení, jestliže došlo nebo 
dojde ke zdržení z d]vod], které nejsou na stranE poskytovatele. Po obdržení žádosti 
poskytovatele objednatel zváží všechny podp]rné argumenty poskytnuté objednatelem 
a odpovídajícím zp]sobem prodlouží lh]tu pro dokončení. 
 

Článek 6. 
Cena za poskytování služeb 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za Uádné poskytnutí služeb dle této 
Smlouvy odmEnu v následující výši:  

a) Cena za AD je stanovena na základE závazné hodinové sazby uvedené v pUíloze č. 
2 – OcenEný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem 
poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu 
plnEní. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez danE z pUidané hodnoty (dále jen 
„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnEní této Smlouvy 
Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základE 
závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v pUíloze č. 2 – OcenEný 
soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez danE z pUidané hodnoty 
(dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako nemEnné a konečné a 
jsou závazné po celou dobu plnEní dle této Smlouvy.   

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy pUipočtena DPH ve výši 
platné ke dni uskutečnEní zdanitelného plnEní. 
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6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 
vEci nezbytné k Uádnému poskytnutí služeb, a to včetnE cestovného, stravného apod. 
Na výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných 
náklad], jakož i pUípadná zmEna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popUípadE 
jiné vlivy. 

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovnE pUejímá nebezpečí zmEny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Článek 7. 

Platební podmínky 
7.1. Podkladem pro úhradu bude daOový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 

vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. PUílohou faktury bude vždy 
Objednatelem podepsaný pUedávací protokol s popisem skutečnE provedených prací. 

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovnE vylučují použití ustanovení § 2611 
občanského zákoníku. 

7.3. Cena za provedení potUebných pr]zkum] a zamEUení dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude 
Poskytovatelem vyúčtována po pUevzetí čistopisu DUSP Objednatelem.  

7.4. Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po pUevzetí 
čistopisu DUSP (tj. po zapracování pUipomínek a požadavk] Objednatele) bez vad a 
nedodElk] Objednatelem.  

7.5. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po pUevzetí 
čistopisu PDPS bez vad a nedodElk] Objednatelem.  

7.6. Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 
splátkách, a to následovnE: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 
10 dní po podání žádosti o stavební povolení k pUíslušnému stavebnímu úUadu, a druhá 
splátka ve výši zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní 
moci stavebního povolení (a pUípadnE dalších povolení podmiOujících realizaci stavby, 
napU. vodoprávní souhlas, povolení k odstranEní stavby atd.). Faktura na tuto zbývající 
část ceny bude vystavena na základE písemného potvrzení Objednatele o pUevzetí 
všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiOující realizaci stavby s vyznačenou 
doložkou právní moci.  

7.7. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou mEsíčnE dle skutečného 
počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato 
evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následnE i součástí 
faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby pUedá 
Poskytovatel Objednateli do 5 dn] po ukončení mEsíce, ve kterém byl AD realizován, 
spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokument] pUedaných v rámci 
AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladnE schválí nebo vznese své pUipomínky. Datum uskutečnEní zdanitelného 
plnEní je vždy poslední den pUíslušného kalendáUního mEsíce. 

7.8. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dn] od jejich vystavení, pUičemž 
faktura musí být Objednateli doručena alespoO 25 dní pUed datem splatnosti na adresu 
dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti pUedepsané dle zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z pUidané hodnoty, ve znEní pozdEjších pUedpis] a dále číslo 
Smlouvy a název Zakázky. V pUípadE, že faktura nebude obsahovat nEkterou 
z pUedepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybnE, je Objednatel oprávnEn 
takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lh]ta splatnosti v takovémto pUípadE počíná 
bEžet znovu až od vystavení opravené či doplnEné faktury. Veškeré platby dle 
Smlouvy budou probíhat výlučnE bezhotovostním pUevodem v české mEnE, a to na 
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účet Poskytovatele uvedený na faktuUe. PUíslušná částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

7.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 
Krajská správa a údržba silnic StUedočeského kraje, pUíspEvková organizace, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Faktury je možné doručit také prostUednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

7.10. Veškeré Objednatelem pUedem schválené správní poplatky související s inženýrskou 
činností (napU. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli 
proplaceny dle Poskytovatelem skutečnE uhrazené výše, a to na základE účetního 
dokladu a po odevzdání pUíslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad 
a nedodElk].

7.11. Objednatel prohlašuje, že plnEní dle této smlouvy použije výlučnE pro účely, které 
nejsou pUedmEtem danE z pUidané hodnoty, resp. pUíjemce ve vztahu k daOovému 
plnEní nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnEní dle této smlouvy 
nepoužije režim pUenesené daOové povinnosti podle § ř2a (obecná pravidla) a zejména 
§ ř2 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pUidané hodnoty. PlnEní dle 
této smlouvy je plnEním souvisejícím s činností výkonu veUejné správy v souladu se 
zákonem č. 12ř/2000 Sb., o krajích (krajské zUízení), ve znEní pozdEjších pUedpis].

Článek 8.
Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce a výhradnE osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 
na níže uvedené adresy:

PUi doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic 
StUedočeského kraje, pUíspEvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: JUDr. LudEk Beneš

PUi doručování Poskytovateli: Adresa:  360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Hemy ř14, Krásno nad Bečvou, 
757 01 Valašské MeziUíčí

K rukám:  Ivan Tomek

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostUednictvím následujících kontakt]:

V pUípadE Objednatele:  Jméno:  JUDr. LudEk Beneš
E-mail:                     

V pUípadE Poskytovatele: Jméno:  Ivan Tomek
E-mail:                
Tel.:                   

Jméno:  Mgr. Zuzana Tomková
E-mail:                         
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8.2. Veškeré zmEny kontaktních údaj] uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se zmEna 
týká, povinna písemnE sdElit druhé smluvní stranE s tím, že zmEna kontaktních údaj] 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní stranE doručením tohoto sdElení. 
 

Článek 9. 
Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranEní vad 

9.2. Smluvní strany výslovnE sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb 
a za odstranEní vad po Poskytovateli nepožaduje. 
 

Článek 10. 
Záruční doba 

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 mEsíc]. Záruční doba počíná dnem 
následujícím po dni pUedání a pUevzetí služeb, nebo pUíslušné části služeb dle čl. 2 této 
Smlouvy. 

10.2. Vady zjištEné bEhem záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech 
stanovených Objednatelem s pUihlédnutím k vadE. Poskytovatel je povinen pUi 
reklamaci vad v záruční dobE do 15 dn] po obdržení písemné reklamace 
od Objednatele navrhnout zp]sob a termín odstranEní vad. 

10.3. Nebezpečí škody na vEcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese 
Poskytovatel až do dne jeho pUedání a pUevzetí Objednatelem bez vad a nedodElk]. 
 

Článek 11. 
Smluvní pokuty 

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lh]tách pro jejich dokončení  
dle čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendáUní den, o 
který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opoždEnE dodaných služeb 
bez DPH dle čl. 6. této Smlouvy, maximálnE však 10 % celkové ceny uvedené v 
nabídce na uzavUení Smlouvy.  

11.2. PUevezme-li Objednatel služby s vadami a nedodElky, stanoví v zápise o pUedání a 
pUevzetí služeb doby k odstranEní tEchto vad a nedodElk]. Za neodstranEní vad a 
nedodElk] v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími 
v pUímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), m]že Objednatel 
požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý pUípad 
porušení. Za vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi 
pUedmEtem služby a ČSN z objektivních d]vod] a Poskytovatel na toto Objednatele 
písemnE (napU. záznamem z jednání) pUed odevzdáním konceptu/čistopisu plnEní 
upozorní 

11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnEní 
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními 
údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnEní, pUičemž se zaplacením 
smluvní pokuty rozumí její pUipsání, resp. pUipsání odpovídající částky na bankovní 
účet Objednatele. Objednatel je oprávnEn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty 
započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 
6.1 této Smlouvy.  

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinEní 
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  
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11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

11.7. V pUípadE prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávnEn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními pUedpisy. Poskytovatel není oprávnEn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárok]m Objednatele. Náhrada škody 
zp]sobené pUípadným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

11.8. Smluvní strany shodnE prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto 
článku za pUimEUené. 

 
Článek 12. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 
12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 
ohledu také oprávnEn poskytnout výsledky služeb tUetím osobám či na nE výsledky 
služeb pUevést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 
je tak oprávnEn postoupit na tUetí osobu veškeré licence, pUevést právo vlastnické k 
hmotným podklad]m a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 
pUedpis], které Poskytovatel Smlouvou udElil Objednateli v souvislosti s výsledky 
služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádUení Poskytovatele.  

12.2  Poskytovatel uzavUením Smlouvy opravOuje Objednatele a udEluje mu veškeré 
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 
pUedmEt] práv duševního vlastnictví, které Objednatel potUebuje k Uádnému užívání 
výsledk] služeb. Objednatel je zejména oprávnEn k nezbytnému rozmnožování 
dokumentace, jejímu rozšiUování, úpravE a zmEnám, stejnE jako k poskytnutí tEchto 
oprávnEní tUetí osobE. Objednatel však není povinen tato oprávnEní (licence) využít. 
Souhlasy (licence) k pUedmEt]m práv duševního vlastnictví jsou územnE neomezené 
(tj. jsou udEleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou udEleny 
na celou dobu trvání pUedmEtných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostrannE 
vypovEdEt. Poskytovatel tedy zejména není oprávnEn vypovEdEt či jinak jednostrannE 
zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných pUedmEt] práv 
duševního vlastnictví, které na základE Smlouvy poskytl Objednateli.  

 
Článek 13. 
PojištEní 

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištEní své 
odpovEdnosti za škodu zp]sobenou tUetí osobE pUi výkonu podnikatelských činností, 
které jsou součástí plnEní dle této Smlouvy, a to s pojistným plnEním vyplývajícím 
z takového pojištEní minimálnE v hodnotE celkové ceny uvedené v nabídce na 
uzavUení Smlouvy. 

13.2. Poskytovatel je povinen pUedložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na pUedchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pUíslušné 
pojiš[ovny, pUíp. potvrzení pojiš[ovacího zprostUedkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištEní v rozsahu požadovaném v pUedchozím odstavci této 
Smlouvy. 

13.3. PojištEní odpovEdnosti za škodu zp]sobenou Poskytovatelem tUetím osobám musí 
rovnEž zahrnovat i pojištEní všech poddodavatel] Poskytovatele, pUípadnE je 
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištEní v pUimEUeném rozsahu sjednali 
i všichni jeho poddodavatelé, kteUí se pro nEj budou podílet na poskytování služeb 
podle této Smlouvy. 
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Článek 14. 
Odstoupení od Smlouvy 

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávnEn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Poskytovateli k pUerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 
d]vod]. Objednatel m]že dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 
pUerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučnE) v pUípadE, že nebude zajištEno 
dostatečné financování pUedmEtné stavby (napU. dojde ke zmEnE investiční politiky 
zUizovatele - Krajského úUadu StUedočeského kraje, ke zmEnE strategie realizace 
vybraných silničních staveb zUizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 
investiční zámEr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostUedk] 
v rámci pUipravované/zasmluvnEné akce apod.) a/nebo nastanou jiné pUekážky 
realizace pUedmEtné stavby (napU. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 
provést všechna nezbytná opatUení k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozdEji 
do 5 pracovních dn] od obdržení pokynu Objednatele k pUerušení poskytování služeb 
nebo od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávnEn odstoupit od Smlouvy v pUípadE, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden mEsíc s úhradou penEžitých 
závazk] ve lh]tách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného pUíkazu i po té, co 
Poskytovatel na takový nevhodný pUíkaz Objednatele písemnE upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popU. bude návrh na vyhlášení 
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popU. takovýto 
insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

 

14.3 Smluvní strany v pUípadE odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 
odst. 2 povinnost vrátit si plnEní, které již bylo poskytnuto pUed odstoupením 
od Smlouvy, ledaže již pUijaté plnEní nemá samo o sobE pro Objednatele význam. 

14.4  V pUípadE jednostranného ukončení Smlouvy z d]vod] nikoli na stranE Poskytovatele 
má Poskytovatel v pUípadE částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelnE vynaložených náklad] na plnEní tEchto částí 
služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základE dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní stranE. 

Článek 15. 
Ostatní ujednání 

15.1. Poskytovatel není oprávnEn zadat realizaci pUedmEtu této Smlouvy poddodavatel]m 
v rozsahu vEtším než 10% (vyjádUeno podílem na celkové cenE za poskytované služby 
dle článku 6. této Smlouvy) bez pUedchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatel] stejnE jako 
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obEma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveUejnEní v registru smluv. Zhotovitel bere na vEdomí a souhlasí s tím, 
že Objednatel tuto Smlouvu uveUejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti nEkterých smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) 

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovnE upraveny v této SmlouvE, se Uídí pUedevším pUíslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou tEch ustanovení, jejichž použití 
smluvní strany bu@ výslovnE vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 
v této SmlouvE. 

15.5. Smluvní strany si nepUejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve SmlouvE ujednáno jinak. 

15.6. Je-li nebo stane-li se nEkteré ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která z]stávají nadále platná a účinná. 

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou Uešeny 
nejprve smírnE. NepodaUí-li se smírného Uešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnEní dle této Smlouvy jakoukoliv část 
plnEní poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (NaUízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/67ř ze dne 27. dubna 2016 o ochranE fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údaj] a o volném pohybu tEchto údaj] a o 
zrušení smErnice ř5/46/ES (obecné naUízení o ochranE osobních údaj])), je 
Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnEní svých povinností v GDPR 
stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnEní svých 
smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údaj] poskytnutých Objednatelem, 
a/anebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost 
Objednatele upozornit a bezodkladnE (vždy však pUed zahájením zpracování osobních 
údaj]) s ním uzavUít Smlouvu o zpracování osobních údaj], jejíž vzor bude 
Poskytovateli pUedložen Objednatelem. Smlouvu dle pUedcházející vEty je dále 
Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavUít vždy, když jej k tomu Objednatel 
písemnE vyzve. 

15.9.  
15.10. Poskytovatel není oprávnEn bez pUedchozího písemného souhlasu Objednatele pUevést 

na tUetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 
tuto Smlouvu tUetí osobE, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 
pohledávkami. 

15.11. Tuto Smlouvu je možno mEnit, doplOovat a upravovat pouze vzestupnE číslovanými 
písemnými dodatky ke SmlouvE, podepsanými obEma Smluvními stranami. 

15.12. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobE, pUičemž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál.  

15.13. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodnE a vážnE, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavUení této Smlouvy rozhodující. 

15.14. Nedílnou součást této Smlouvy tvoUí pUílohy: 
PUíloha č. 1 – Technická specifikace 
PUíloha č. 2 - OcenEný soupis prací 
PUíloha č. 3 - Plná moc 
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V Tíčanech dne _________ V ________ dne _________ 
 
 
 

______________________________ 

 
 
 
______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 
StUedočeského kraje, pUíspEvková 
organizace 
Mgr. ZdenEk DvoUák, MPA, Ueditel 

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.  
 
Ivan Tomek, jednatel  
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PUíloha č. 3 

P l n á   m o c 

 
 
StUedočeský kraj 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 
IČO: 70891095 
DIČ: CZ70891095 
Zastoupený: 
 
 
Krajskou správou a údržbou silnic StUedočeského kraje, pUíspEvkovou organizací 
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 00066001 
DIČ:     CZ00066001 
zastoupená:  Mgr. Zdenkem DvoUákem, MPA, Ueditelem 
(zmocnitel) 

 
udEluje plnou moc 

 
 

společnosti 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. 
se sídlem Hemy ř14, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské MeziUíčí 
IČO: 64088545 
zapsané v  Obchodním rejstUíku vedeném u KS Ostrava oddíl C, vložka 13838 
jednající Ivan Tomek, jednatel společnosti 
(zmocnEnec) 
 
k tomu, aby zmocnitele zastupovala pUi všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem 
inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního 
povolení (se zajištEním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  

 
„III/1114 Líšno – svah a část vozovky - PD“ 

 

ZmocnEnec je podle této plné moci oprávnEn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 
zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 

 
a) Ve vztahu ke společnému územnímu a stavebnímu Uízení 
 

- jednání se tUetími osobami, dotčenými orgány, úUady a organizacemi, správci 
inženýrských sítí a s účastníky správních Uízení za účelem vydání veškerých dokument], 
stanovisek, vyjádUení, povolení, souhlas] a dalších správních rozhodnutí nutných pro 
vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, 

- uskutečOování všech nezbytných jednání a procesních úkon] jménem zmocnitele, zejm. 
podepisování, podávání a pUedkládání žádostí, návrh] a podání podle zákona č. 183/2006 
Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní Uád), pUípadnE dalších právních 
pUedpis], zastupování zmocnitele ve správních Uízeních, vč. pUebírání veškerých 
souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgán], zastupování zmocnitele pUi 
ústních jednáních, podávání opravných prostUedk] proti správním rozhodnutím a vzdávání 
se jménem zmocnitele práva odvolání do tEchto rozhodnutí, 
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- zajištEní pUípravy a uzavírání pUíslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zUízení 
služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na nEmž 
má být umístEna pUedmEtná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby 
dotčen dočasným záborem, zUízením služebnosti atp. 

 
b) Ve vztahu ke katastrálnímu úUadu  

 
- zajiš[ování vklad] vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 
- jednání a vykonávání úkon] jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a 

pUedkládání žádostí, návrh] a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), ve znEní pozdEjších pUedpis], resp. dle zákona 500/2004 
Sb., správní Uád, ve znEní pozdEjších pUedpis], zastupování zmocnitele ve správních 
Uízeních zahájených dle výše uvedeného pUedpisu, vč. pUebírání veškerých souvisejících 
písemností a rozhodnutí pUíslušných správních orgán], zastupování zmocnitele pUi ústních 
jednáních, podávání opravných prostUedk] proti správním rozhodnutím a vzdání se 
jménem zmocnitele práva na odvolání do tEchto rozhodnutí  
 

 

ZmocnEnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávnEn, vykonávat prostUednictvím 
pracovník] povEUených k tomu interními pUedpisy, popU. tEmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 
k jejich pracovnímu zaUazení obvyklé.  

 

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro pUedmEtnou stavbu. 
 

V Tíčanech dne         

    

……………………………………………. 

Krajská správa a údržba silnic StUedočeského kraje, 
pUíspEvková organizace 

   Mgr. ZdenEk DvoUák, MPA, Ueditel 
 

Plnou moc pUijímám dne    

 

 

……………………………………
  Ivan Tomek, jednatel společnosti
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Technická specifikace 
Název akce   :  III/1114 Líšno – svah a část vozovky - PD 

Uzel od – do : ULS 1333A039 – 1333A125 

Staničení       : km 0,150 – 0,200 

Popis opravy :     Na silnici III/1114 v obci Líšno dochází k sesuvu svahu, ubývání materiálu 
a trhání kraje vozovky. Svah je nestabilní, chybí zde opErné a zabezpečovací 
prvky. Ve spodní části vozovky (km 0,100-0,150 je zapotUebí Uešit nestabilní 
podloží komunikace, vč. odvodnEní vozovky. Nutné vypracování projektové 
dokumentace na celkovou opravu svahu, vč. pUilehlé vozovky. 

 

Základní popis akce: 
 
Jedná se o zpracování PD pro sloučené územní a stavební Uízení (DUSP) bude-li to stavebním 
úUadem akceptovatelné, a projektové dokumentace k provedení stavby (PDPS), na zpevnEní 
svahu a části silnice  III/1114 vhodnými zabezpečovacími prvky. ZajištEní inženýrské činnosti 
k vydání pravomocného stavebního povolení, pUípadnE zajištEní ohlášení stavby, pokud 
nebude akce vyžadovat stavební povolení. Akce zahrnuje diagnostiku vozovky,  geodetické 
zamEUení, vyhotovení pr]zkumu inženýrských sítí, vypracování záborového elaborátu včetnE 
návrhu majetkového vypoUádání, projednání zámEru s dotčenými subjekty a výkon autorského 
dozoru (AD) pUi dodržení platných ČSN, TKP a TP. Součástí PD bude i zpracování DIO. 
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PUedpokládaná lh]ta plnEní:

DUSP koncept: nejpozdEji do 5 mEsíc] od účinnosti Smlouvy
DUSP čistopis: nejpozdEji do 3 týdn] od obdržení písemných pUipomínek ke konceptu DÚR 
od Objednatele
Podání žádosti o vydání SP: nejpozdEji do 2 mEsíc] od schválení čistopisu DUSP
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) do 6 týdn] od nabytí 
právní moci společného povolení.
Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby
Zpracování projektové dokumentace + rozpočet, v pEti vyhotoveních a elektronicky.

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

Kontakty :

JUDr. LudEk Beneš, vedoucí TSÚ, tel:                                           

Bc. Milan Jonszta, provozní cestmistr Votice, tel.:                                        

Miloslav Pohunek, silniční technik, tel:                                            

Zpracoval : JUDr. LudEk Beneš
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OIWﾐ[ﾐ┠ ゲﾗ┌ヮｷゲ ヮヴ;Ií
AKCE: :   IIIっヱヱヱヴ Lｹジﾐﾗ に ゲ┗;ｴ ; L=ゲデ ┗ﾗ┣ﾗ┗ﾆ┞ ど PD

č : : :

1 Diagnostika vozovky kpl 1 20,000 20,000

2 Zaměření, mapy KN kpl 1 15,000 15,000

3 Reprografie kpl 1 6,000 6,000

4 In:enτrská činnost  včetně zajiАtění SP kpl 1 15,000 15,000

5 In:enτrské sítě kpl 1 10,000 10,000

6 Kontrolní rozpočet včetně vyhotovení soupisu prací kpl 1 10,000 10,000

7 Projektová dokumentace ve stupni DUR + DSP (DUSP) kpl 1 115,000 115,000

8 Projektová dokumentace (PDPS) včetně návrhu DIO kpl 1 75,000 75,000

9 Vτkon autorského dozoru v průběhu stavby kpl 40 500 20,000


