
DODATEK Č.l
SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ SILNICE

PRO ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ
č. OP/77/a/2021/Kit

1. Smluvní strany

Vlastník silnice:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO 70890692 
DIČ CZ70890692
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
která jedná na základě článku IX, odst. 3), písni, d) zřizovací listiny
se sídlem Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava
IČO 00095711
DIČ CZ00095711
bankovní spojení:
zastoupena vedoucím s t ř e d i s k a ^ ^ H ^ J B m i ^ ,  na základě pověření ředitele 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988 
(dále jen vlastník)

Uživatel:
STASPO spol., s.r.o.
se sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 
IČO 41035704 
DIČ CZ41035704
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807 
zast. společnosti
(dále jen uživatel) 2

2. Předmět smlouvy

2.1. Nemění se.
2.2. Nemění se.
2.3. Předmětem užívání je část silnice č. III/4695 ul. Vřesinská, která se nemění a část sih 

III/4698 ul. Jandova u které se mění harmonogram prací takto:



11/4698 Darkovičky -  stoka A3, ul. Jandova

Druh p rac í T e rm ín Spec if ikace D enn í zábor Doba už íván í
Zábo r

ce lkem  v m 2

V ýkopové
práce

kana lizace

1 7 .5 .2 0 2 1 -
27 .6 .2021

Kana liza čn í stoka, 
ce lková  dé lka 444m

50m 2
30 p racovn ích  

dnů
1500

10m 2
12 dnů 

p racovn ího  
vo ln a

120

2 8 .6 .2 0 2 1 -
14.7 .2021

D louhé  kan. 
p řípo jky , p říčné 

p řekopy, 16x zábor 
dé lka  5m , šířka lm

Dvě d louhé  
kan. p řípo jky  za

1 den tj. 
2x5m  x lm  tj. 

3m 2/den

8 p racovn ích  
dnů

80

Krátké kan. 
p řípo jky , p říčné  

p řekopy, 8x zábo r 
dé lka  lm ,  šířka lm

Tři krá tké kan. 
p řípo jky  za den 
tj. 3x lm  x lm  

tj. 3m 2/den

3 p ra co vn í dny

P ro v izo rn í
povrchy

1 5 .7 .2 0 2 1 -
23 .7 .2021

P ro v izo rn í asfa ltové  
pov rchy  ob rusné 

v rs tvy  na šířku  rýhy 
bez zá livky, rýha 
kan. stoka + kan. 

p řípo jky  (bez 
p ro váděn í 

be tonových  desek u 
p říčných  překopů)

110m 2
7 p racovn ích  

dnů
770

2.4. Nemění se.

2.5. Technické podmínky:

III/4698 ul. Jandova:
V roce 2021 bude provedeno:
- definitivní zásyp vhodným materiálem v souladu s PD a hutněním po vrstvách do úrovně -  
420 mm pod niveletou vozovky
- provizorní zásyp s bezprašnou úpravou (AV) ve hl. 50 mm a šířky výkopu

V roce 2022 bude provedeno:
- odstranění provizorních konstrukčních vrstev a provedení zámků z podkladních 
nestmelených vrstev (bez betonových desek) a ACP na šířku výkopu s příslušným rozšířením 
(l,0m celkem)
- zhotovitel v dostatečném předstihu požádá o zvláštní užívání

III/4695 ul. Vřesinská:
V roce 2021 bude provedeno:
- definitivní zásyp vhodným materiálem v souladu s PD a hutněním po vrstvách do úrovně -  
420 mm pod niveletou vozovky
- provizorní zásyp s bezprašnou úpravou (AV) ve hl. 50 mm a šířky výkopu
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V roce 2022 bude provedeno:
- odstranění provizorních konstrukčních vrstev, provedení ložných vrstev s přesahem a 
celoplošná obnova povrchu vozovky (dvouvrstvý asfaltový kryt)
- na překopech nebudou provedeny betonové desky, bude použita stejná technologie jako u 
podélných výkopů

3. Doba užívání
Předmět užívání specifikovaný v bodě 2 této smlouvy se předává k užívání na dobu 
určitou:
ul. Vřesinská -  beze změny
ul. Jandova od 17.5.2021 do 23.7.2021.

4. Platební podmínky
4.1. Výpočet úhrady za užívání silnice na ul. Vřesinská zůstává beze změny a faktura byla 

již zaplacena.

Vzhledem k tomu, že na ul. Jandova nedojde k technickému zhodnocení komunikace 
(změna oproti původní smlouvě), bude doměřen nájem za zvláštní užívání.
Výpočet úhrady za užívání silnice na ul. Jandova je proveden dle sazebníku platné 
interní směrnice vlastníka dle následující tabulky:

Stavební práce
Plocha/m2 Cena/m.j. Počet dnů Cena bez DPH

Kč
DPH
Kč

50m2 30

10nr 12

5x1x2 = 10m2 8

1x1x3 = 3m2 3 wm
110m2 ■■ 7 ■ ■

32 227,- 6 767,67,-

Celková sjednaná úhrada včetně DPH za rok činí 38 994,67 Kč (dále jen sjednaná
úhrada).

4.2. Úhrada bude provedena na základě faktury vystaven vlastníkem ve výši 38 994,67 Kč 
při podpisu smlouvy, což představuje uhrazené užívání do 23.7.2021.

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že platba sjednané úhrady bude hrazena na základě 
faktury, která bude vlastníkem doručena uživateli. Lhůta pro zaplacení faktury je 
stanovena na 15 dnů ode dne doručení faktury. Ve sporných případech se má za to, 
že faktura byla doručena uživateli 3 dny po jejím odeslání vlastníkem.

4.4. V případě prodlení platby sjednané úhrady bude vlastník uživateli účtovat zákonný 
úrok z prodlení.
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5. Skončení užívání -  nemění se

6. Ostatní ujednání -  nemění se

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Nemění se.
7.2. Nemění se.
7.3. Nemění se.
7.4. Smluvní strany se mohou dohodnout na změnách této smlouvy nebo jejím zrušení 

pouze formou písemného dodatku.
7.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů 
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 
uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.

7.6. Dodatek smlouvy byl vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží uživatel a 2 
vyhotovení vlastník.

7.7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření „vlastníku

y

V dne V Opavě, dne Q 7. 06. 2021 '

Za vlastníka:
Správa silnic 

Moravskoslezského kraje 
příspěvková organizace 

íisko Opava 
'  747 06 Ooava

vedoucí střediska Opava

v  t " v ^ t SáC

Itetí SPOLSR.O.
716 00 Os,rava-RadvanIce. Těšínská 254 
22 tel.: 596 232 235 

IČ :41035704 DIČ: CZ41035704
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