
DODATEK č. 1 
ID/138399

KUJIP01FJXMW

^ ÍL SofiJ
DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 1 a 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále
jen „Dohoda")

1(4?

ID 135944 
OŽPZ/2020/28/D

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tito účastníci

1, Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Barbora Švíková 
email: svikova.B@kr-vysocina.cz
bankovní spojení: Sberbank, a.s., číslo účtu: 4050005000/6800

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „Kraj" nebo „účastník")

a

2. Jaroslav Belka
sídlo:
IČO:
zastoupený:

Srázná 4309/10, 586 01 Jihlava
72351390
Jaroslavem Belkou

(dále jen „oprávněná osoba" nebo „účastník")

ČI. I.

Účel a předmět Dohody

1. Účastníci se dohodli na uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o realizaci managementových 
opatření (ID/135944) ze dne 25. 5. 2020 k udržení nebo zlepšení přírodní hodnoty 
pozemků v přírodní rezervaci „Opatovské zákopy" v k. ú. Opatov na Moravě (dále též 
„Dohoda"), a to z důvodu silně podmáčených ploch v letošním roce a významného 
zhoršení přístupu na lokalitu z důvodu probíhající těžby v okolních lesních porostech.

2. V ČI. Ill se ruší odstavec 1 a nahrazuje se novým odstavcem 1, který zní:

„1. Účastníci se dohodli, že oprávněná osoba zrealizuje výše specifikovaná 
managementová opatření za finanční příspěvek ve výši 151.977,- Kč (slovy sto padesát 
jedna tisíc devět set sedmdesát sedem korun českých) z toho:

ad a) kosení - 141.777,-Kč

ad b) likvidace vykosené hmoty v zařízení k tomu určenému, které je vzdálené nad pět 
kilometrů - 10.200,-Kč

(dále též „cena")"

Strana 1 (celkem 2)



II.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčená.

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení.

3. Oprávněná osoba výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této tohoto dodatku č. 1 
včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Tento dodatek 
č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Účastníci se 
dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
splní Kraj.

4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 03/20, ze dne 
31. 3. 2020, pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany 
přírody.

V ........ dne
2 7. 07. 2020

V Jihlavě dne

V

/

/

Jaroslav Belka MUDr. Jiří Běhouiíék 

hejtmanem kraje
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