
DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ 

 
 
CETIN a.s. 
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zastoupená na základě pověření Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě – překládky 
SEK 
 
 
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
a 
 
Jihomoravský kraj 
se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82 
IČO: 70888337 
DIČ: CZ70888337 
zastoupena Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje 
 
(dále jen „Převodce“) 
 
Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 
strana“, 
 
dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto 
 

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ 

 (dále jen „Dohoda“)  
 

1. PŘEDMĚT DOHODY 
 
1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o místění stavby „Výjezdová základna Zdravotnické 

záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Mikulově“, které bylo vydáno dne 
11.2.2021, Městským úřadem Mikulov, odborem stavebním a životního prostředí, pod čj. 
NUMI21004966 a nabylo právní moci dne 4.3.2021 (dále jen „Rozhodnutí o umístění 
stavby“) oprávněn k umístění mj. IO.233-Přípojka poskytovatele datových služeb CETIN 
(dále jen „Stavba“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody. 

 
1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to 

právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutím stanovených, a dále s ním 
související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny 
v Rozhodnutí o umístění stavby. 

 
2. PŘEVOD PRÁV 

 
2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele 

některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění 
Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související 



práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců 
inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby 
stanoveny.  

 
2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do 

třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody. 
 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními 
předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou 
řešeny příslušnými soudy České republiky. 

  
3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po 

uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran. 

3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je 
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či 
jiných elektronických zpráv. 

3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, 
ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 
či praxe. 

 
3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření. 

3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součást Dohody: 

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby 
 
 

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 

Tato dohoda byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 16.6.2021 na 23. schůzi 

usnesením č. 1571/21/R23. 



Nabyvatel:

V Brně dne 21.06.2021

_____ ___________
CETIN a.s.
Ludmila Uhrová
specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK

Převodce:

V Brně dne 09.07.2021

____ ____________
Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje


