
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

=*<L

kterou na základě vzájemného konsenzu a za účelem dosaženi společných záměrů uzavírají 
níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČO:44992785 
DIČ: CZ 44992785

Zastoupené

Číslo smlouvy: £ £  2.0 4 O G

na straně jedné a dále také jen jako „Statutární město Brno" nebo „Město" 
a

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha -  Nusle 
IČ :65993390 
DIČ: CZ 65993390

Zastoupené

Číslo smlouvy: 0%?T - DG^ 1

na straně druhé a dále také jen jako „Ředitelství silnic a dálnic" nebo „ŘSD"

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

(a) Statutární město Brno je subjektem majícím zájem na zlepšení dopravní situace ve městě Brně, 
a tedy i na dobudování tzv. velkého městského okruhu města Brna (dále také jen jako „VMO"), 
kdy Statutární město Brno má v dané souvislosti zejména zájem spolupracovat při přípravě 
a vlastní realizaci níže blíže specifikovaných staveb z východního segmentu VMO, na jejichž 
základě dojde mimo jiné k vybudování (realizaci) stavebních objektů v zájmu Statutárního města 
Brna,

(b) Ředitelství silnic a dálnic je subjektem, jehož základním předmětem činnosti je výkon vlastnických 
práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav 
dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy, kdy Ředitelství 
silnic a dálnic v současné době připravuje realizaci níže blíže specifikovaných staveb silnic I. třídy, 
jež tvoří tzv. východní segment VMO, na jejichž základě dojde mimo jiné k vybudování (realizaci) 
stavebních objektů v zájmu státu,

(c) spolupráce Statutárního města Brna a Ředitelství silnic a dálnic (uvedené subjekty dále společně 
také jen jako „smluvní strany" a jednotlivě „smluvní strana") se s ohledem na jejich společné 
koncepční zájmy jeví být oboustranně i celospolečensky přínosnou,

rozhodly se smluvní strany sjednat bližší podmínky vzájemné spolupráce a uzavřít tuto smlouvu
o spolupráci.
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Článek I.
Předmět spolupráce

1.1 Smluvní strany prohlašují, že jejich společným zájmem je vybudování tzv. velkého městského 
okruhu města Brna, a v dané souvislosti i příprava a realizace následujících staveb z východního 
segmentu VMO, které jsou rovněž blíže specifikované v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, jmenovitě 
se pak jedná o:

I. 1/42 Brno VMO, Vinohrady
II. 1/42 Brno VMO, MÚK Ostravská radiála

(všechny výše uvedené stavby dále samostatně Stavba 1 a Stavba 2 nebo společně také jen jako 
„Stavby"),

a za tímto účelem se smluvní strany zavazují spolupracovat a poskytnout si vzájemnou součinnost, to
vše v souladu s touto smlouvou.

1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že Stavby zahrnují
a) stavební objekty, jež budou realizované v zájmu ŘSD, financované z prostředků Státního 

fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI") či z jiných zdrojů mimo zdroje Města (dále 
též jen „Stavební objekty v zájmu ŘSD")

b) stavební objekty, jež budou realizované v zájmu Města, financované z prostředků Města, 
do vlastnictví Města (dále též jen „Stavební objekty v zájmu Města")

c) stavební objekty, jež mají charakter vyvolaných investic kterýchkoliv stavebních objektů 
realizovaných v rámci Stavby, ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a 
souvisejících zákonných norem, financované ze zdrojů ŘSD (dále jen „Stavební objekty 
charakteru vyvolaných investic" nebo též „Vyvolané investice")

Stavební objekty v zájmu ŘSD a Stavební objekty charakteru vyvolaných investic dále též 
označované jako „Stavební objekty realizované v zájmu státu".

1.3 Smluvní strany ujednávají, respektive Ředitelství silnic a dálnic se touto smlouvou v souvislosti 
s přípravou a realizací Staveb zavazuje, že ke každé stavbě specifikované v předchozím odstavci:

a) zajistí na své náklady zpracování příslušných technických studií Staveb;

b) zajistí na své náklady zpracování příslušných investičních záměrů Staveb;

c) zajistí na své náklady vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí Staveb (včetně 
zajištění vydání územních rozhodnutí ke Stavbám), která každá bude rozdělena na Stavební 
objekty v zájmu státu a Stavební objekty v zájmu Města;

d) zajistí na své náklady výkup a majetkoprávní vypořádání všech nemovitých věcí pro realizaci 
Stavebních objektů v zájmu státu;

e) zajistí společně s Městem vyhotovení dokumentace pro stavební povolení Staveb, která 
každá bude rozdělena na Stavební objekty v zájmu státu a Stavební objekty v zájmu Města, a 
to za podmínek definovaných dále, přičemž současně zajistí částečné financování projektové 
dokumentace pro stavební povolení každé dané Stavby, a to co do částky, která bude 
odpovídat podílu Stavebních objektů vybudovaných (realizovaných) v zájmu státu.
Podíl nákladů bude stanoven na základě předpokládaného rozpočtu Staveb, stanoveného ve 
vazbě na zpracovanou související dokumentaci pro územní rozhodnutí každé dané stavby;

f) zajistí vydání všech stavebních povolení ke Stavbám
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g) zajistí společně s Městem vyhotovení projektových dokumentací pro provádění Staveb, která 
každá bude rozdělena na Stavební objekty v zájmu státu a Stavební objekty v zájmu Města, a 
to za podmínek definovaných dále, přičemž současně zajistí částečné financování projektové 
dokumentace pro provádění stavby, a to co do částky, která bude odpovídat podílu 
Stavebních objektů vybudovaných (realizovaných) v zájmu státu.
Podíl nákladů bude stanoven na základě předpokládaného rozpočtu Staveb, stanoveného ve 
vazbě na zpracovanou související dokumentaci pro stavební povolení každé dané stavby;

h) zajistí financování těch stavebních objektů, které budou v souvislosti se Stavbami budovány 
(realizovány) v zájmu státu, kdy smluvní strany prohlašují, že celková odhadovaná výše 
nákladů Staveb, stejně jako podíl Ředitelství silnic a dálnic na těchto nákladech odpovídající 
stavebním objektům vybudovaným (realizovaným) v zájmu státu, jsou obsaženy v příloze č. 3 
této smlouvy.
Výše podílu nákladů bude stanoven na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce 
každé dané Stavby;

1.4 Smluvní strany ujednávají, respektive Statutární město Brno se touto smlouvou v souvislosti
s přípravou a realizací Staveb zavazuje, že:

a) v případě potřeby zajistí soulad územního plánu Statutárního města Brna se zvolenou trasou 
Staveb;

b) zajistí na své náklady výkup a majetkoprávní vypořádání všech nemovitých věcí nezbytných 
pro realizaci těch stavebních objektů, jež budou realizovány v zájmu Statutárního města 
Brna;

c) zajistí společně s ŘSD vyhotovení dokumentace pro stavební povolení Staveb a projektových 
dokumentací pro provádění Staveb, která každá bude rozdělena na Stavební objekty v zájmu 
státu a Stavební objekty v zájmu Města

d) zajistí částečné financování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové 
dokumentace pro provádění stavby, a to co do částky, která bude odpovídat podílu 
stavebních objektů vybudovaných (realizovaných) v zájmu Statutárního města Brna; 
Podíl nákladů bude stanoven v souladu s ustanovením písm. e) a g) článku 1.3 této smlouvy;

e) zajistí financování těch stavebních objektů, které budou v souvislosti se Stavbami 
vybudovány (realizovány) v zájmu Statutárního města Brna, kdy smluvní strany prohlašují, 
že celková odhadovaná výše nákladů Staveb, stejně jako podíl Statutárního města Brna na 
těchto nákladech odpovídající stavebním objektům vybudovaným (realizovaným) v jeho 
zájmu, jsou (budou) obsaženy v příloze č. 3;

1.5 Smluvní strany se zavazují, že v rámci přípravy Staveb, během jejich realizace a rovněž po jejich 
realizaci, zajistí funkčnost a plynulost městské hromadné dopravy, která bude Stavbami dotčena, 
a dopady Staveb na městskou hromadnou dopravu v rámci daných možností eliminovat. Smluvní 
strany se dohodly, že náklady spojené se zajištěním náhradní městské hromadné dopravy zajistí 
v poměru podle podílu nákladů na vybudování stavebních objektů realizovaných v zájmu té které 
smluvní strany, stanoveného na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce každé dané 
Stavby.

1.6 Smluvní strany se tímto zavazují, že spolu v budoucnu uzavřou samostatné smlouvy o spolupráci 
týkající se jednotlivých Staveb, v nichž zejména blíže vymezí a konkretizují svá práva a své 
povinnosti předvídané touto smlouvou a související se Stavbami, jež budou vycházet a respektovat 
zásady specifikované v následujícím článku, a to vždy nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci 
územního rozhodnutí každé dané Stavby.
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1.7 Smluvní strany souhlasně konstatují, že ke dni uzavření této smlouvy činí odhadované náklady na 
přípravu a realizaci Stavby 1 a Stavby 2 částku ve výši celkem 12.840.000.000 Kč bez DPH, z čehož 
podíl ŘSD činí 12.596.040.000 Kč bez DPH (98,1%) a podíl Města činí 244.511.000 Kč bez DPH 
(1,9%).

Článek II.
Zásady spolupráce a vzájemné součinnosti

2.1. Smluvní strany se zavazují k zajištění účelu uvedeného v této smlouvě spolu vzájemně 
komunikovat, informovat se vzájemně o okolnostech významných pro naplnění účelu této 
smlouvy, operativně spolu projednávat veškeré záležitosti společného zájmu a poskytovat si 
vzájemnou součinnost při naplnění účelu této smlouvy.

2.2. Smluvní strany se zavazují k vzájemnému a průběžnému informování o stavu a průběhu 
zabezpečování účelu této smlouvy.

2.3. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou, stejně 
jako v souladu s jednotlivými smlouvami o spolupráci se Stavbami souvisejícími (k tomu rovněž viz 
ujednání článku I. odst. 1.4 této smlouvy).

2.4. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této 
smlouvy.

2.5. ŘSD jedná vůči třetím osobám ve věcech touto smlouvou spadajících do jeho povinností 
samostatně a svým jménem.

2.6. Město jedná vůči třetím osobám ve věcech touto smlouvou spadajících do jeho povinností 
samostatně a svým jménem.

2.7. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této smlouvy smírnou 
cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě stran.

2.8. Smluvní strany se dohodly, že jménem zadavatelů u veřejných zakázek, souvisejících s předmětem 
smlouvy, v nichž budou obě smluvní strany zadavatelem, bude vůči třetím osobám jednat ŘSD.

2.9. ŘSD se zavazuje, že při výběru poskytovatelů služeb a zhotovitelů stavebních prací nezbytných pro 
úspěšné zajištění přípravy a vlastní realizace Stavby bude jménem zadavatelů postupovat 
v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek. Město se zavazuje poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost k zadání veřejných zakázek
S respektováním práv a povinností ŘSD i Města v rámci přípravy a realizace veřejných zakázek, 
specifikovaných touto smlouvou, nesou ŘSD a Město veškerou odpovědnost za dodržení 
podmínek a postupů dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek, a to společně a 
nerozdílně.

2.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby změn závazku ze smluv, jejichž předmětem 
bude poskytovaná služba či stavební práce, nezbytné pro zajištění úspěšné realizace Staveb, bude 
jejich rozsah a forma zasmluvnění koordinována tak, aby nedošlo k podstatným změnám závazků 
ve smyslu ustanovení souvisejícího zákona o zadávání veřejných zakázek.

2.11. Koordinací administrace změn závazku ze smluv v rámci smluvních vztahů, jež budou 
výsledkem zadávacích řízení souvisejících s předmětem smlouvy, je pověřeno ŘSD.
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2.12. Smluvní strany se dohodly, že Správce stavby, ve smyslu Smluvními podmínkami pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, pokud tyto budou užity při 
uzavírání smluv na realizaci stavebních prací, nezbytných pro úspěšnou realizaci Staveb, bude 
jmenován ze strany ŘSD. Asistenta správce stavby, ustanoveného dle předchozí věty, pro Stavební 
objekty v zájmu Města bude navrhovat Město.

Článek III.
Financování Staveb

3.1. Smluvní strany ujednávají, že jejich finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty nebudou 
v souvislosti se Stavbami sdružovány.

3.2. Každá smluvní strana se zavazuje financovat přípravu a realizaci svých objektů souvisejících se 
Stavbami (tj. objekty realizované v zájmu té které smluvní strany) samostatně.

3.3. Úhrada nákladů za služby a stavební práce bude prováděna na základě samostatných a 
oddělených faktur vystavovaných pro každou smluvní stranu zvlášť, a to v souladu s rozdělením 
Staveb na objekty realizované v zájmu státu a objekty realizované v zájmu Statutárního města 
Brna, pokud nebude smluvně ujednáno jinak.

Článek IV.
Majetkoprávní vypořádání

4.1. Smluvní strany se výslovně dohodly na majetkoprávním vypořádání stavebních objektů 
realizovaných v rámci Staveb tak, že:
a) Výlučným vlastníkem Stavebních objektů v zájmu Města bude Město. Toto platí s výjimkou 

součástí a příslušenství věcí hlavních tak, jak jsou stanoveny v ust. § 12 až 14 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jejichž vlastníkem 
bude vlastník věci hlavní.

b) Výlučným vlastníkem Stavebních objektů v zájmu ŘSD bude ŘSD. Toto platí s výjimkou 
součástí a příslušenství věcí hlavních tak, jak jsou stanoveny v ust. § 12 až 14 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jejichž vlastníkem 
bude vlastník věci hlavní, a s výjimkou vyvolaných stavebních objektů, jejichž vlastníkem 
následně může být i třetí osoba.

4.2. Městem získané nemovité věci pro potřeby výstavby Stavebních objektů v zájmu státu budou 
smluvně převedeny ze strany Města na ŘSD, a to přednostně směnnou smlouvou.

4.3. Ze strany ŘSD získané nemovité věci pro potřeby výstavby Stavebních objektů v zájmu Města 
budou smluvně převedeny ze strany ŘSD na Město, a to přednostně směnnou smlouvou.

4.4. ŘSD se zavazuje získat nemovité věci, k nimž příslušnost hospodaření svědčí Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, přičemž následné vypořádání těchto nemovitých věcí 
mezi stranami bude realizováno formou uzavření směnné smlouvy, přičemž pro ocenění majetku 
se užije čl. 4.5. této smlouvy a smluvní strany se navzájem zavazují za těchto podmínek takové 
směnné smlouvy uzavřít a dané nemovité věci v rámci směny převzít.

4.5. Pro uzavření směnné smlouvy platí, že majetek, který je předmětem směny, nabytý směňující 
smluvní stranou
a) do doby ukončení provádění Stavby v terénu bude při ocenění majetku v rámci směny jeho 

hodnota stanovena postupem dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
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vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 416/2009 Sb."), a tedy pro ocenění předmětných 
nemovitých věcí převáděných z vlastnictví Města do vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodaření ŘSD se použije cena, za kterou Město předmětnou nemovitou věc do svého 
vlastnictví nabylo, nebo cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem pořízeným ze strany a 
na náklady ŘSD, a to cena nižší, pro ocenění předmětných nemovitých věcí převáděných z 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření ŘSD do vlastnictví Města, a to cena 
obvyklá stanovená znaleckým posudkem pořízeným ze strany a na náklady ŘSD,

b) od okamžiku uvedení předmětné Stavby do zkušebního provozu či zahájení kolaudace bude 
při ocenění majetku v rámci směny jeho hodnota stanovena postupem dle zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, a tedy pro ocenění předmětných nemovitých věcí převáděných z 
vlastnictví Města do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření ŘSD se použije 
cena zjištěná stanovená znaleckým posudkem pořízeným ze strany a na náklady ŘSD, pro 
ocenění předmětných nemovitých věcí převáděných z vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodaření ŘSD do vlastnictví Města, a to cena obvyklá stanovená znaleckým 
posudkem pořízeným ze strany a na náklady ŘSD.

4.6. Pro uzavření kupní smlouvy pak platí, že kupní cena bude v kupní smlouvě mezi stranami sjednána 
ve výši, za kterou Město předmětnou nemovitou věc do svého vlastnictví nabylo, pakliže cena 
stanovená dle znaleckého posudku, zpracovaného v souladu s ustanovením § 3b odst. 2 zákona č. 
416/2009 Sb., bude vyšší.
V případě, kdy kupní cena, za kterou Město předmětnou nemovitou věc do svého vlastnictví 
nabylo, bude vyšší než cena stanovená znaleckým posudkem, bude v kupní smlouvě mezi stranami 
kupní cena sjednána v této výši s tím, že takto sjednaná kupní cena nesmí převýšit cenu sjednanou 
za použití ustanovení § 3b odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb.

4.7. Smluvní strany se dále zavazují, že nejpozději do dvou let po dokončení Stavby a vydání posledního 
kolaudačního souhlasu k poslednímu stavebnímu objektu dané Stavby mezi sebou dokončí 
majetkoprávní vypořádání pozemků situovaných pod Stavbou tak, aby výlučným vlastníkem 
pozemků pod Stavebními objekty v zájmu ŘSD byla Česká republika s příslušností hospodaření 
ŘSD a výlučným vlastníkem pozemků pod Stavebními objekty v zájmu Města bylo Město.

Článek V.
Trvání smlouvy

5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 10 let. V případě, že v této době bude 
zahájeno samotné provádění Stavby, resp. kteréhokoliv jejího stavebního objektu v terénu, 
prodlužuje se tato doba do doby úplné kolaudace nebo do úplného majetkoprávního vypořádání 
smluvních stran v závislosti na tom, která z daných skutečností nastane později.

Článek VI.
Společná a závěrečná ujednání

6.1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, 
zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, a ostatními souvisejícími právními předpisy.

6.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
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6.3. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou číslovanými dodatky 
a se souhlasem obou smluvních stran.

6.4. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy 
neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že 
by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto 
smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném 
způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo 
účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbylo.

6.5. Smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a svými níže připojenými 
podpisy na této smlouvě převzetí nebezpečí změny okolností stvrzují a potvrzují.

6.6. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že v souvislosti s uzavřením této smlouvy mimo ta 
ujednání, která jsou výslovně uvedena v textu této smlouvy výše, mezi sebou neujednaly ústně 
ani jinou formou jakékoli výhrady či podmínky připouštějící změnu nebo zánik práv a povinností 
z této smlouvy ani jakákoli jiná vedlejší ujednání (např. ujednání o smluvní pokutě). Smluvní strany 
v dané souvislosti dále ujednávají, že jakákoli vedlejší ujednání při této smlouvě mezi nimi musí 
být učiněna písemně, jinak nejsou ani platná ani účinná.

6.7. Smluvní strany výslovně a bezvýhradně ujednávají pro případ, že si smluvní strana, které je (bude) 
doručována jakákoli písemnost v souvislosti s touto smlouvou, tuto nepřevezme, že se má za to, 
že písemnost je jí doručena pátý (5.) den následující po dni, v němž byla předána k poštovní 
přepravě za účelem jejího doručení na adresu uvedenou výše jako její sídlo nebo jinou adresu, 
kterou jako svou adresu pro doručování dříve prokazatelně písemně sdělila druhé smluvní straně.

6.8. Žádná smluvní strana neprozradí žádné osobě, ani nepoužije nebo nevyužije pro jakýkoli účel 
žádné informace, jež získá nebo již získala při realizaci této smlouvy o druhé straně, pokud by tímto 
druhé smluvní straně měla nebo mohla vzniknout jakákoli újma na majetku nebo dobrém jméně. 
Obě strany této smlouvy jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost také o všech skutečnostech, 
jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo druhé smluvní straně, popřípadě třetí osobě s touto stranou 
jednající ve shodě, nebo jejich zaměstnancům, přivodit újmu.

6.9. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a porozuměly jejímu 
obsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6.10. Smluvní strany jsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále jsou osobami dle ust. § 2 odst. 1 písmeno b) a
c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že obsah 
(kopii) celé této smlouvy uveřejní v registru smluv ŘSD. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím 
obsahu (kopie) této smlouvy jakoukoliv ze smluvních stran kterékoliv osobě postupem dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné 
informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Za shora uvedená ujednání či 
postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. 
Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku této smlouvy, či v případě její neplatnosti, 
neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na smlouvu 
samotnou.

6.11. Smluvní strany za účelem naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále také jen jako „zákon 
o registru smluv"), ujednávají, že elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném
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a strojově čitelném formátu včetně metadat podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, 
bude uveřejněn vložením do registru smluv coby informačního systému veřejné správy. Smluvní 
strany v dané souvislosti dále ujednávají, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Ředitelství silnic 
a dálnic, a to do třiceti (30) dní ode dne uzavření této smlouvy.

6.12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany současně berou na vědomí, že jestliže tato smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv ani do tří (3) měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném a účinném znění

Tato smlouva byla ve výše uvedeném znění schválena Zastupitelstvem města Brna na Z8/14 zasedání 
konaném dne 11.2. 2020.

Přílohy: č. 1 -  Návrh záměru Stavby 1
č. 2 -  Návrh záměru Stavby 2 
č. 3 -  Odhad stavební nákladů Stavby 1 a 2

V Brně, dne: L L ‘ 03~ 2í!?ilV Brně, dne:
-  9 - 03 -  2020
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