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Dohoda  
o náhradě části nákladů spojených s prováděním nezbytných úprav místních komunikací 

v souvislosti s prováděním svozu dřeva 
 
 
1. Město Jeseník 

zastoupené   Ing. Bc. Monikou Nepejchalovou,  vedoucí oddělení majetku  
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
IČO : 003 027 24, DIČ : CZ 00302724 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Jeseník 
                     č. účtu: xxxxxxxxxx 

 
a 
 
2. Lesy České republiky, s.p. 

Se sídlem Zámecké nám. 2, 790 01 Jeseník 
Lesní správa Jeseník 
Zastoupena: Ing. Filipem Benešem, lesním správcem 

        IČ: 42196451, DIČ: 42196451  
        bankovní spojení: Komerční banka  a.s., pobočka Jeseník 
              č. účtu : xxxxxxxxxxxx                                     
 
Smluvní strany se dohodly na způsobu užívání místní komunikace na území města Jeseníku 
v souvislosti s prováděním svozu dřevní hmoty, a to za úplatu. 
 

I. 
Město Jeseník je dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vlastníkem místní 
komunikací Nerudova v k.ú. Jeseník. 
Jedná s o komunikaci, na které je provedena místní úprava provozu na místních komunikacích – 
zóna s dopravním omezením – s omezením rychlosti na 30 km/hod, zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 
t. 
 
Společnost Lesy České republiky, s.p., provádí svoz dřevní hmoty po výše uvedených místních 
komunikacích. 
 

II. 
Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní 
dopravě na území obce a v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních 
komunikacích a za podmínek upravených zákonem č. 13/1997 Sb., v platném znění smí každý 
užívat místní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, pro který jsou určeny, 
pokud pro zvláštní účely nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis jinak. 
 

III. 
Vlivem přepravy dřevní hmoty z lesních porostů dochází k podstatnému nárůstu stanoveného 
zatížení (3,5t) používané výše jmenovaných místních komunikací, jejíž stavební a dopravně 
technický stav tomuto nárůstu neodpovídá. Tato skutečnost má za následek poškozování 
stavebního a technického stavu dotčených komunikací.  
 
 

IV. 
Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na úhradě nákladů spojených se 
zvýšenou údržbou a opravou místní komunikace Nerudova a to ve výši 7.000 Kč + 21% DPH, tj. 
8.470 Kč/1 komunikace/1 měsíc.  
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Příspěvek ve výši 16.940,- Kč včetně DPH (21%) bude uhrazen do 14-ti dnů od podpisu této 
smlouvy na účet města Jeseník: 
19-1520-841/0100 KB Šumperk, expozitura Jeseník 
 

V. 
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu a uzavírá se na dobu určitou 2 
měsíce, tj. od 12.05.2020 do 11.07.2020. 
 

VI. 
Při užívání předmětné místní komunikace budou dodržována pravidla silničního provozu. 
Při nedodržení pravidel silničního provozu, jež by mělo za následek způsobení škody na 
dotčených místních komunikacích nebo na cizím majetku, vzniká náhrada škody mimo tuto 
dohodu. 
Vlastník komunikací prostřednictvím správce místních komunikací – Technické služby Jeseník, 
a.s. je oprávněn provádět namátkové kontroly naloženého nákladu, to nahlédnutím do záznamu 
o provozu vozidla, případně dodacího listu. Váha nákladu převážené dřevní hmoty je limitována 
cca 30 m3 a případné zjištěné překročení tohoto limitu bude sankcionováno ze strany Města 
Jeseník, a to částkou 10.000,- Kč za každé porušení. 
Každé provádění svozu po dotčené místní komunikaci bude předem nahlášeno správci MK – 
Technické služby Jeseník, a.s. (pan Petr Baršč, tel. 737 258 532). 
 

VII. 
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 
Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, smlouvu si přečetly a 
prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí. 
 
 
 
V Jeseníku, dne ………………… 
 
 
 
 
       …………………………………………                                      …………………………………… 
      Ing. Bc. Monika Nepejchalová                    Ing. Filip Beneš  
        Vedoucí oddělení majetku                                                 lesní správce 
  
 


