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Smlouva  
o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby  

„Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny“ 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen 
„Smlouva“): 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
IČ 65993390 
DIČ CZ65993390 
Zastoupené Mgr. Davidem Fialou ředitelem Závodu Brno 
se sídlem  Šumavská 33, 602 00 Brno 
Zástupce ve věcech technických Ing. Pavel Grygar 
  
(dále jen „ŘSD ČR“)  

a 

Jihomoravský kraj 
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82 Brno 
IČ 70888337 
DIČ CZ70888337 
Zastoupené JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje 
Zástupce ve věcech technických Ing. Jaroslav Keprt, projektový manažer 
  
(dále jen „Kraj“)  

 

Číslo Smlouvy ŘSD ČR  

Číslo Smlouvy Kraj  

 
takto: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

(1) Konstatuje se, že Kraj realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „Cyklostezka umístěná při 
sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno 
městským úřadem Pohořelice, Odborem územního plánování a stavební úřad územní rozhodnutí 
č.j. MUPO-61480/2018/SU/SVB ze dne 29.ledna 2019, které nabylo právní moci 2.3.2019. 

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví České republiky, k němuž 
ŘSD ČR vykonává příslušnost hospodaření, stavbou bude dotčena silnice I/52, km 35,6 až km 38,5 
(dále jen „majetek“) a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění 
provozních škod vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny 
v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu, a to realizací 
následujících stavebních objektů:   



  
 

SMLOUVA „CYKLOSTEZKA UMÍSTĚNÁ PŘI SIL. I/52 NA STRANĚ STŘEDNÍ NÁDRŽE VD NOVÉ MLÝNY“ 
EVIDENČNÍ ČÍSLO 
 

  
KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU STRANA: 2/3 

 

 SO 001.1 Příprava území – cyklostezka 

 SO 001.2 Příprava území – ostatní objekty 

 SO 101 Účelová komunikace (cyklostezka) 
 SO 102 Úprava sil. I/52 – vlastník stavebního objektu ŘSD 

 SO 103 Účelová komunikace k betonárce 

 SO 104 Migrační opatření 
 SO 105 Dopravně inženýrské opatření během výstavby 

 SO 201 Rozšíření mostu ev. č. 52-059 

 SO 301 Úprava hráze vč. vybavení 
 SO 401 Přeložka podzemního vedení VN – E.ON 

 SO 402 Přeložka podzemního vedení NN – Povodí Moravy 

 SO 701 Přeložka oplocení zpracovny ryb 

 

dle dokumentace vypracované firmou PK OSSENDORF s.r.o., DUR 07/2018 (dále jen 
„Dokumentace“) a v rozsahu z této Dokumentace vyplývající.  

(3) Majetek, který bude dotčen Stavbou, k jehož úpravě, resp. přesunu dojde, je a nadále zůstane ve 
vlastnictví České republiky. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že ŘSD případně takto 
dotčený majetek, resp. realizovaný stavební objekt, protokolárně nepřevezme. 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

(1) Sjednává se, že Kraj je oprávněn v rámci provádění své Stavby upravit majetek, a to realizací 
stavebních objektů, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany 
prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání realizovaných 
stavebních objektů ŘSD ČR protokolem o předání a převzetí, a to v souladu s čl. III této Smlouvy. 
ŘSD ČR s úpravou majetku realizací stavebních objektů souhlasí a současně se zavazuje k jejich 
následnému převzetí.  

III. 
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

(2) Veškeré náklady spojené s realizací stavebních objektů, které jsou předmětem této Smlouvy, 
nese výlučně Kraj, který je také zahrne do nákladů Stavby. 

(3) Kraj se dále zavazuje: 
a) přizvat ŘSD k předání stavebního objektu SO 102 Úprava sil. I/52 

 
b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat 

ŘSD ČR dokumentaci skutečného provedení realizovaných stavebních objektů. 

(4) ŘSD se zavazuje: 

a) zúčastnit se předání a převzetí SO 102 Úprava sil. I/52 a uplatnit při něm své případné 
připomínky a námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebního 
objektu SO 102 Úprava sil. I/52. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a 
nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění. 

b) stavební objekt SO 102 Úprava sil. I/52 převzít i v případě, že bude vykazovat drobné vady a 
nedodělky, nebránící jeho uvedení do provozu.  

c) zajišťovat následný provoz majetku. 
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(5) Protokol podepíše zhotovitel stavebního objekt SO 102 Úprava sil. I/52, ŘSD ČR a příslušný 
zástupce Kraje.  

(6) Cena SO 102 Úprava sil. I/52 bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, 
neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů, do celkových nákladů Stavby.  

(7) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, 
které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Kraj.  

(8) Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců. Kraj se 
zavazuje ve Smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit. 

IV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato Smlouva byla 
vedena v evidenci Kraje, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení 
Smlouvy a datum jejího uzavření. 
(2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
(3) Tato Smlouva byla projednána a schválena Radou Jihomoravského kraje dne 4.5.2020 
usnesením č. 9828/20/R146.  

(4) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu mezi oběma smluvními stranami. Účinnosti 
smlouva nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv, přičemž zveřejnění se zavazuje zajistit ŘSD 
ČR. 
(5) Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, 
číslovanými a řádně podepsanými dodatky. 
(6) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR i Kraj obdrží po jednom výtisku. 

 
 
V Brně dne 26.5.2020  V Brně   dne 26.5.2020 

 
   

za ŘSD ČR  za Kraj 
Ředitel závodu Brno  JUDr. Bohumil Šimek,  

hejtman Jihomoravského kraje 
Mgr. David Fiala   

 


