
Číslo smlouvy: S-970/00066001/2020 bn/pa/ou/27
Číslo stavby budoucího oprávněného: IE 12-6009152

S-2194/DOP/2020

Smlouva o náhradě za omezení uŽívání silnice

Níže psaného dne, inčsíee a roku uzavírají a podpisem uzavřely podle ustanovení § 509 a § 1267 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v kontextu s § 25 odst. 6 písm. d) a § 36 odst. 3 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních kornunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Středočeský kraj
IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095
se sídlem v Praze 5 - Smíchově, Zborovská l ], PSČ 150 21
zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic StředoČeského kraje,
příspěvková organizace,
lČ: 00066001, DIČ: CZ00066001
se sídlem v Praze 5 - Smíchově, Zborovská l l, PSČ ISO 21
vedená u Městského soudu v Praze pod sp. Zlí. Pr 1478
zastou ená na základě isemného ovčření ze dne 1.11.2015

rqjs e spravy a u rz y Sl nic tře očeš e lO 'raje, prispevková organizace,
oprávněnou k výkonu práv a povinnosti Středočeského krqje podle zákona č. l 3/1997 Sb., o
ozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

a e jen v astni

a

ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem: Děčín lV-Podl1lok]y, Teplická 874/8,PSČ 405 02
lČ 24729035, DIČ CZ 24729035
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2 145

" r r 0s " " " ' — "' ' " ' " čence č. 121015583

zas oupena pře se Olt pře stavenstva nµ artmem mě íkem, MBA
a členem představenstva Pavlem Šolcem
zastoupená na základě Pověřeni ev.č.: POV/OÚ/87/0005/2017
panem lng.jiříin Duspivou, zainěstnancem společnosti
(dále jél1 uživatel)

tuto

smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice

l.

Účel a předmět smlouvy

1/ Vlastník .je na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozeinníeh komunikacích, ve znění zákona č.
132/2000 Sb. vlastníkem silnic JI. a III. třídy, nacházejících se na území Středočeského kraje.
Správcem uvedených silnic .je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace (dále jen KSÚS).
2/ Účelem a předmětem této smlouvy .je stanovení náhrady za omezení užívání dotčených pozemních
komunikací, z důvodu zvláštního užívání pozemní komunikace, ve smyslu § 25 odst. 6 písni. d) a § 25
odst. 6 písm. C) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., k němuž dochází v důsledku stavby: Narysov kNN
mezi TS PB 0050 a PB 3100, kabelové vedení bude umístěno protlakem, překopem a uložením



v zeleném pásu v souběhu a pod vozovkou silnice Ill/l9ll v k.ú. Narysov, poz.č. 76/1; 76/3 LV
l 000l(vlastník Obec Narysov).

II.

Doba uŽití komunikace

Doba užíváni pozeinních komunikací uvedených v ČI. l této smlouvy, se s.jednává na dobu trvání
stavby.

III.

Úhrada za omezení uŽívání

3.]. Smluvní strany se dohodly, že za omezení užívání silnice poskytne uživatel vlastníkovi
jednorázovou náhradu stanovenou dle ceníku Středočeského kraje k úhradě za omezené užívání silnic
11. a Ill. tříd ve Středočeském kraji, sehválenáio usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 026-
13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 s účinností od 1.5.2018

výpočet: b.2.
Styk se silničním tř./si/. ni.j. sazba iýměra celkem KČ
pozemkem Kč/připad
l.a)2x protlak bez.zás.voz. IIL'1911 bm i 15,5brn
l.c) překop vozovky IIJ/1911 případ , lx případ
2.c) uložení do zel. pásu lll/19ll bm 103brn

K úhradě bez DPH 67.400,-KČ

Uvedenou částku 67.400,- KČ + DPH dle zákona o DPH Č.235/2004 Sb. v platném znění, zaplatí
uživatel před zahájením stavebních prací na základě vyhotovené faktury správcem silnice na výše
uvedený bankovní účet vlastníka.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1/ Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu vlastníka jakkoliv disponovat s
nemovitostí podle ČI. ]. smlouvy či přenechat právo na užíváni této nemovitosti třetím osobám.
Uživatel je oprávněn užívat dotčené nemovitosti pouze k účelu sjednanému v ČI. I. této smlouvy, dle
příslušné dokumentace, dále v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu a
v souladu s příslušným píseniným vyjádřením správce dotčené pozemní komunikace.
2/ Uživateli vzniká za podmínek dohodnutých touto smlouvou právo zřídit a provozovat zařízení
v rozsahu vyplývajícím z příslušného rozhodnuti o povolení stavby a oprávněni vstupovat na nezbytně
nutnou dobu na dotčenou nemovitost za účelem za.jištění výstavby, oprav, údržby, rekonstrukce a
likvidace zařízení,

3/ Vlastník má na základě této smlouvy právo na bezplatné zakreslení a vytyčení zařízení uživatele, a
to nejpozději do 10 dnů po doručení žádosti. Dále má vlastník právo v případě plánované opravy či
rekonstrukce dotčené silnice na úpravu nebo přeložení zařízení na náklady uživatele zařízení v
termínu, stanoveném dohodou smluvních stran, vyjma nákladů, které bude hradit vlastník dle § 36
odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

4/ Uživatel je povinen uvést předmětnou pozemní komunikaci po uplynutí doby zvláštního užívání na
vlastní náklady do původního stavu a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do
stavu, odpovídqjkího předchozímu účelu nebo užití předmětné komunikace nebo se s vlastníkem
dohodnout na přiměřené náhradě. Uvedením pozemní komunikace do původního stavu se rozumí
obnovení konstrukce vozovek, .je.jich vrstev a krytové vrstvy podle odborného vyjádření vlastníka,
záruční doba je dle dohody účastníků stanovena na 60 měsíců od sepsání předávacího protokolu mezi
vlastníkem a uživatelem.



V.

Odstoupení od smlouvy

]/ Kterákoli ze smluvních stran .je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že nedojde k vydání
pravomocného rozhodnutí o povolení stavby, v důsledku čehož stavba nebude realizována.
Odstoupením kterékoli ze smluvních stran není dotčen případný nárok na náhradu vzniklé škody.
2/ Vlastník je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že uživatel ve stanoveném termínu
neuhradí Částku uvedenou v ČI. III. smlouvy, nebo nesplní další podmínky stanovené správcem silnice
zn. 4577/19/KSÚS/BNT/PAP-415-742 ze dne 11.10. 2019

3/ ÚČinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní
straně.

VI.

Souhlas vlastníka

Vlastník prohlašu.je. že uděluje uživateli souhlas se zvláštním užíváním předmětné pozemní
komunikace podle ČI. ]. smlouvy pro účely vydání rozhodnuti o povolení ve smyslu ustanovení § 25
odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dále pro vydání příslušného rozhodnutí o
umístění a povolení stavby.

VIl.

ZávěreČná ustanovení

1/ Obsah smlouvy může být měněn či doplňován pouze písemnými očíslovanými dodatky,
schválenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran (např. pro případ změny při
realizaci díla, mající vliv na výši úhrad).

2/ Smluvní strany prohlašují, Že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí. Prohlašují, že byla
uzavřena na základě jejich pravé a skutečné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3/ Dodržení závazků z této smlouvy je soudně vymahatelné,

4/ Smlouva je sepsána v pěti st'qjnopisech s platností originálu, tři stejnopisy smlouvy obdrží vlastník a
dva stejnopisy smlouvy obdrží uživatel.

5/ Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy bez
předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

Finanční kontrola jménem Středočeského kraje proběhla dne 1.4.2020 Č. 06/2020/FK
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V ')'-'i dne 2 -1)7- 21120 V Benešově dne O 2, 09, 2020


