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(Éíslo smlouvy investora: ............... .. 
Císlo smlouvy vlastníka: 20/600/0406 

SMLOUVA 
o realizaci přeložky vyvolané stavbou 
,,Chodník k celnímu úřadu, Střítež “ 

Čı. 1 
Účastníci Smlouvv 

Obec Střítež 
se sídlem: Střít
zastoupena paní .,. 

IČO; 00286672 . 

DIČ; CZ00286675 

(dále jen ,,Investor“) 

Česká republika - Generální ředitelství cel Ť 

se sídlem: Budějov  4 - Michle 
za kterou jedná: ředitelka odboru 13 Hospodářské' správy 
Generálního ředitelství cel, na základě pověření generálního ředitele Generálního 
ředitelství cel, č. j. 16339/2020-900000-11 ze dne 18.03.2020 
IČO: 71214011 
DIČz CZ71214011 

(dále jen ,,Vlastník“) 

uzavřeli tuto 
Smlouvu o realizaci přeložky vyvolané stavbou ,,Chodník k celnímu úřadu, Střítež“ 

(dále jen ,,Smlouva“) 

I 
Č1. 2 

Uvodní ustanovení 

Obec Střítež je investorem stavby ,,Chodník k celnímu úřadu, Střítež - přeložka 
oplocení“. Uvedená stavba si vyžádá realizaci přeložky následujícího zařízení, které 
je, resp. bude ve vlastnictví Ceske' republiky - Generálního ředitelství cel: 

- přeložka oplocení části areálu ČR - Generálního ředitelství cel, č.p. 5, obec Střítež, 
k.ú. Střítež u Jihlavy. 

. Přeložka oplocení uvedená V Odst. 2.1. této Smlouvy bude realizována na pozemku 
parcela č. 141/14 V k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež, jehož vlastníkem je Ceská 
republika S příslušnosti hospodařit Generálnímu ředitelství cel. 
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3.1. 

3.2 

3.3. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

5.1 

5.2 

Čı. 3 
Předmět Smlouızy 

Předmětem Smlouvy je stanovení podmínek pro realizaci přeložky oplocení části 

areálu ČR - Generálního ředitelství cel, č.p. 5, obec Střítež, k.ú. Střítež u Jihlavy, která 
je V majetku Vlastníka a jejíž přeložka byla Vynucena stavbou Investora, uvedenou 

V Čl. 2 Odst. 2.1 této Smlouvy. 

Rozsah a trasa přeložky oplocení jsou specifikovány V projektové dokumentaci pro 

vydání rozhodnutí o umístění Stavby (DÚR) a stavebního povolení (DSP), 

vypracované společností PROfi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, Jihlava, 
IČO; 18198228, vos/2020. Nędflnøn Sønčásfl ıćıø DÚR a DSP jø 1 áøıçxnnenı 

„Koordinační situační Výkres“, který tvoří Přílohu č. l této Smlouvy. 

Stávající oplocení V délce 39,5 m bude přeloženo v rámci vybudování chodníku a 

opěrné zdi. Nové oplocení bude plynule navazovat na oplocení vedlejšího pozemku a 

bude Zakomponováno do opěrné zdi, která bude provedena ze ztraceného bednění a 

shora zakryta betonovou deskou. Sloupky oplocení budou zakotveny do zákrytové 

betonové desky. V místě umístění stávající HUP bude na oplocení osazena branka 
S možností přístupu k plynárenskému zařízení. 

I 
Čı. 4 

Lˇhrada nákladů za přeložku 

Investor se zavazuje uhradit náklady související S přípravou a realizací přeložky 

uvedené v Čl. 2 Odst. 2.1. (dále jen ,,Přeložka“), tj. vypracování projektové 

dokumentace Přeložky, její řádné projednání S příslušnými správními orgány, následné 

provedení realizace Přeložky dle podmínek této Smlouvy a náklady na zajištění 
dokumentace skutečného provedení Přeložky. 

Investor se zavazuje k náhradě případných škod V souvislosti s přípravou a realizací 
Přeložky způsobených vlastníkovi nebo třetím osobám. 

Veškeré náklady spojené s Přeložkou nese Investor, který Přeložku vyvolal. 

Realizací Přeložky nedochází ke změně vlastnického práva, tj. oplocení zůstává nadále 

v majetku Vlastníka. 

' Čı. 5 
zpracování projektové dokumentace přeložkv 

Investor se zavazuje, že projektová dokumentace Přeložky bude zpracovaná dle 

platných právních předpisů CR. 

Investor se zavazuje doručit projektovou dokumentaci pro realizaci Přeložky (dále 

také jen ,,PD“) Vlastníkovi k odsouhlasení minimálně 30 kalendářních dnů 
před 

započetím realizace Přeložky.
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5.3. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

6.9. 

Vlastník se zavazuje poskytnout Investorovi podklady, které vlastní ke stávajícímu 
zařízení, které je předmětem Přeložky, pokud o to Investor požádá. 

čı. 6 
Realizace gřeložkv 

Investor se zavazuje, že zadá realizaci Přeložky subjektu, který má řádné oprávnění 
k požadované činnosti a splňuje kvalifikační předpoklady k realizaci Přeložky. 

Investor se zavazuje, že Přeložka bude provedena podle podmínek této. Smlouvy, 
schválené PD Přeložky a příslušných správních rozhodnutí. 

Investor se zavazuje, že podmínky nezbytné k realizaci Přeložky uvedené v této 
Smlouvě se stanou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Investorem 
a zhotovitelem Přeložky. 

I

' 

Investor se zavazuje před realizací Přeložky zajistit na Své náklady příslušná správní 
rozhodnutí. 

Investor se zavazuje zajistit vytýčení překládaných tras na své náklady. 

Investor se zavazuje prokazatelně a v dostatečném předstihu, nejméně však 15 
kalendářních dnů předem, oznámit Vlastníkovi do datové schránky 7puaa4c nebo 
elektronickou cestou na e-mailovou adresu předpokládaný 
termín zahájení prací na realizaci Přeložky a zároveň s Vlastníkem projednat a 
vzájemně odsouhlasit předpokládaný časový harmonogram jednotlivých úkonů 
Spojených S realizací Přeložky a to včetně případných omezení S ní spojených. 

Investor se zavazuje prokazatelně vyzvat Vlastníka do datové schránky 7puaa4c nebo 
elektronickou cestou na e-mailovou adresu před zakrytím 
překládaného zařízení k provedení kontroly, zda je Přeložka provedena v souladu s PD 
a obecně závaznými právními a technickými předpisy. Tato výzva musí být 
Vlastníkovi doručena nejpozději tři pracovní dny před zamýšleným zakıytím. Vlastní 
provedení kontroly bude uvedeno ve stavebním deníku Přeložky. Pokud se Vlastník 
k provedení kontroly nedostaví, ačkoliv byl řádně a prokazatelně vyzván, má se za to, 
že souhlasí se zakrytím a zhotovitel Přeložky je oprávněn přeložené zařízení zakıýt. 

Investor se zavazuje prokazatelně vyzvat Vlastníka do datové schránky 7puaa4c nebo 
elektronickou cestou na e-mailovou adresu k provedení 
teclmických prohlídek stavby Přeložky po dokončení díla, minimálně však 5 
pracovních dnů před plánovaným termínem. 

Nezbytným předpokladem pro zahájení prací na Přeložce je získání pravomocného 
rozhodnutí o umístění Stavby Přeložky.
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Čı. 7 
Předání a převzetí přeložky 

Po dokončení prací na realizaci Přeložky se Investor zavazuje písemně vyzvat 
Vlastníka k předání a převzetí Přeložky od zhotovitele, a to nejméně IO kalendářních 
dnů před termínem konání přejímacího řízení a Současně zaslat Vlastníkovi ke 
kontrole dokıunentaci dle ČI. 7 odst. 7.2. a ČI. 8. této Smlouvy, která bude součástí 
přejímacího řízení. 

K přejímacímu řízení Investor předloží následující doklady: 
7.2.1. doklady O provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN a 
projektovou dokumentací Přeložky, prokazujících kvalitu provedených prací, úspěšné 
provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Přeložky, 
7.2.2. dokumentace skutečného provedení Přeložky dle Čl. odst. 8.2. této Smlouvy, 
7.2.3. kopie stavebního deníku zhotovitele, ` 

7.2.4. prohlášení zhotovitele O:
I 

- shodě použitých materiálů 
- likvidaci odpadů vzniklých při procesu výstavby. 

Předání a převzetí Přeložky bude provedeno na základě písemného předávacího 
protokolu zpracovaného zhotovitelem Přeložky a podepsaného zhotovitelem, 
Investorem a Vlastníkem Přeložky. Nedílnou součástí předávacího protokolu budou 
kopie dokladů předložených podle odst. 7.2. tohoto článku Smlouvy. 

Čı. 8 
Dokumentace skutečného provedení přeložky 

Součástí realizace Přeložky je vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
Přeložky se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých V průběhu 
realizace Přeložky. 

Investor se zavazuje, že po provedení Přeložky dále vypracuje a předá Vlastníkovi tyto 
dokumenty: 

8.2.1 geometrický plán, kterým bude zaměřeno oplocení na pozemku uvedeném 
v ČI. 2 odst. 2.2. této Smlouvy, 
8.2.2. soubor souřadnicového polohopisu a Výškopisu v tištěných sestavách v I 

vyhotovení a v I vyhotovení na CD, 
8.2.3. digitální účelovou mapu ve výstupním formátu „dgn“ v I vyhotovení na CD 

Čı. 9 
Záruční doba a reklamace 

Investor se zavazuje na provedenou a Vlastníkem převzatou Přeložku poskytnout 
záruční dobu v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí Přeložky. 
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9.2. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

10.6. 

10.7. 

10.8. 

10.9. 

10.10. 

10.11 

Reklamace vad musí být uplatněna bez odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od zjištění vady, a to píserrmým doručením druhé smluvní straně. Vlastník musí vadu 
konkrétně popsat a uvést svůj požadavek na způsob odstranění. Investor se zavazuje 
odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
reklamace. 

Čı. 10 
Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva byla Sepsána ve třech Stejnopisech, Z nichž dva stejnopisy obdrží 
Investor a jeden stejnopis obdrží Vlastník. 

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a 
účimıosti dnem uveřejnění smlouvy V registru smluv. 

Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce 'Střítež usnesením č. 111 ze dne 
15.09.2020. 

V souladu se zákonem“ č. 340/2015 Sb., O registru smluv, se smluvní strany dohodly, 
že Vlastník zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené 
tímto zákonem. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány 
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Neplatnost či neúčimost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost 
či účirmost jiných ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno novým, které bude 
odpovídat původnímu úmyslu smluvních stran. 

Smluvní strany shodně konstatují, že Smlouva pozbývá platnosti, pokud nedojde 
k zahájení realizace Přeložky dle této Smlouvy vtermínu do 24 měsíců ode dne 
podpisu smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky ke Smlouvě musí být 
vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám nebude 
přihlíženo a nebudou jimi vázány. 

Dodatky ke smlouvě podléhají schválení Zastupitelstvem obce Střítež. 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto Smlouvu, tj. ani práva nebo povinnosti 
z ní vyplývající, nelze postoupit na řad. Zádná ze smluvních stran není oprávněna 
vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze Smlouvy nebo z jejího porušení do podoby 
cermého papíru. 

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neřešená se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů. 

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva byla Sepsána podle jejich vůle 
a nebyla uzavřena v tísni, pod jakýmkoliv nátlakem fyzickým či psychickým ani za
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jinak, pro kteréhokoliv Z účastníků, nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji 
své podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

Příloha č. l - Koordinační situační výkres Z 03/2020 

Ve Střítežì dne: 023 L7- 'íüøìô V Praze dne: ˇ 7 'ln' 202" 

Za Investoraı Za Vlastníka: 

//gč 
. „kin 
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starostka \ 
obøø Střítež ""“- 

KQ ředitelka Odboru 13 GŘC Hospodářské správy 
Generální ředitelství cel
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