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D o h o d a

o převodu práv a povinností ze Smlouvy o přeložce č. 13014212/9090000435
(dále jen „Dohoda“)

uzavřená ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů mezi
těmito smluvními stranami:

1) EG.D, a.s.
se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8477
IČ: 280 85 400 DIČ: CZ28085400

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech techni

Bankovní spojení:
číslo účtu:
variabilní symbol: 9090000435
IBAN:
BIC (SWIFT) kód:
(dále jen „Provozovatel DS“)

2) Město Blansko
se sídlem: nám. Svobody 32/3, Blansko, 678 01 Blansko
IČ: 002 79 943, DIČ: CZ00279943
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Crha, starosta

(dále jen „Žadatel“)

3) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČ: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Pr 287
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel SÚS JMK

oprávněn ve věcech technických:

(dále jen „SÚS JMK“)
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I. 

1. Provozovatel DS a Žadatel uzavřeli dne 09. 09.2019 smlouvu o přeložce č. 13014212/ 
9090000435 (dále jen „Smlouva o přeložce“), na základě které má Žadatel právo na 
přeložení části zařízení distribuční soustavy.  

 
2. Tuto Smlouvu o přeložce se všemi dodatky a ostatními dokumenty předal Žadatel na 

SÚS JMK. 
 

II. 
1. Vzhledem k tomu, že Žadatel již nehodlá pokračovat ve svém investičním záměru, pro 

jehož účely byla uzavřena Smlouva o přeložce, postupuje Žadatel touto Dohodou 
veškerá svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy o přeložce, uvedené v čl. I. této 
Dohody na SÚS JMK.  
 

2. SÚS JMK uzavřením této Dohody přebírá veškerá práva a povinnosti založené shora 
citovanou Smlouvou o přeložce a stává se tak nástupcem Žadatele. Žadatel z těchto 
veškerých práv a povinností okamžikem uzavření této Dohody vystupuje.  
 

3. S tímto převodem práv a povinností vyslovuje svůj souhlas Provozovatel DS, který ode 
dne uzavření této Dohody bude za svého smluvního partnera z uvedené Smlouvy o 
přeložce považovat SÚS JMK. 

 
III. 

1. Ke dni 18. 02. 2021 eviduje Provozovatel DS u Smlouvy o přeložce: 
 
Předpokládané náklady přeložky 3 415 538,-Kč 
Žadatelem již uhrazeno   513 000,-Kč 
Neuhrazené předpokládané náklady  2 902 538,-Kč 

 
2. Žadatelem uhrazené náklady přeložky ve výši 513 000,-Kč se Žadateli nevrací. 

 
 

IV. 
1. Tato Dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 

zúčastněných stran. 
 

2. Tato Dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. Dohodu uveřejní SÚS JMK. Provozovatel 
DS a Žadatel prohlašují, že dohoda neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo 
možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv, 
zejména osobní údaje nebo obchodní tajemství. 
 
 
 
 
 
 



S/SÚSJMK/2021/326

Stránka 3 z 3

3. Tato Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední stranou dohody a účinnosti nabývá
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle odst. 2 tohoto článku.

4. Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze souhlasně projevenou vůlí
všech tří stran v listinné podobě.

5. Tato Dohoda byla projednána a schválena v orgánech města dne 20. 7. 202, 62.RM,
usnesení č. 29.

6. Na důkaz souhlasu s písemným zněním této Dohody připojují na její závěr zástupci
všech zúčastněných stran své vlastnoruční podpisy.

V Prostějově, dne: 2. 8. 2021 Za Provozovatele DS:

V Blansku dne: 27. 7. 2021 Za Žadatele:

.………………………………….
Ing. Bc. Jiří Crha
Starosta

V Brně dne: 29. 7. 2021 Za SÚS JMK:

.………………………………….
Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK


