
Dodatek č. SDOD-60/1002/MS/45/2021
ke smlouvě č. SMLM-471/1002/MS/45/2021 o podmínkách zřízení stavby

„Němčíce - kanalizace“, výtlak + přípojky

zastoupený na základě vymezení majetkových práv a povinností organizace v čl. VII odst. 14, 
písm. a) Zřizovací listiny č. j. KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003, ve znění pozdějších dodatků

Pardubický kraj
se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO: 070892822

Správou a údržbou silnic Pardubického kraje
příspěvkovou organizací Pardubického kraje
se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
IČO: 000 850 31
DIČ: CZ00085031
bankovní spojení: Českáspořitelna^s^

v předmětu smlouvy zastoupenou Bc. Nikolou Volnou, vedoucí oddělení majetkové správy 
Pardubice na základě zmocnění ředitelem organizace ev. č. Z/02/MS/2020 ze dne 1.6.2020.

(dále jen „majetkový správce“)

a

Firma - obchodní jméno : INSTAV Hlinsko a.s.
se sídlem: 
IČO:

Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
25284959

DIČ: CZ25284959
Zastoupena: Lubošem Mužíkem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

a

Obec Němčíce
se sídlem: 
IČO:

Němčíce 96, 533 52 Staré Hradiště 
00580589

Zastoupena: Jaroslavem Štěpánkem, starostou obce

(dále jen „investor“)

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. a IV., který se mění takto :
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Práva a povinnosti smluvních stran

Za podmínek dohodnutých touto smlouvou vzniká:

a) investorovi a zhotoviteli:
právo zřídit výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím zvýše uvedených povolení 
za podmínek stanovených v těchto povoleních v termínu : od 31.5.2021 do 10.9.2021. 
povinnost uhradit majetkovému správci jednorázovou úhradu za zásah do majetku 
z důvodu umístění sítě v silnici a silničním pomocném pozemku podle čl. IV této smlouvy 
povinnost uhradit majetkovému správci nájemné za zvláštní užívání silnice za dobu 
provádění stavebních prací
právo na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (dle zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník) pokud je stavba umístěna na pozemku ve vlastnictví Pardubického 
kraje

b) majetkovému správci:
právo na jednorázovou náhradu za zásah do majetku z důvodu umístění inženýrských sítí 
v silnici a silničním pomocném pozemku
právo na nájemné za dobu zvláštního užívání silnice po dobu provádění stavebních prací 
právo na bezúplatné potřebné podklady, vytýčení technických zařízení investora 
umístěných v silničních pozemcích a odborný dozor při provádění údržby a stavebních 
prací na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení

IV.
Výše a splatnost peněžitých náhrad

1. Za zásah do majetku bude majetkovému správci - Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, 
poskytnuta jednorázová peněžitá náhrada, stanovená podle Sazebníku náhrad a nájemného 
na silnicích II. a III. tříd, schváleného usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1612/15 ze dne 
29. 01. 2015, aktualizováno usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1055/18 ze dne 23. 04. 
2018, která činí:

192 825,-Kč (+DPH)

Za zvláštní užívání po dobu provádění stavebních prací bude majetkovému správci - Správě 
a údržbě silnic Pardubického kraje uhrazeno dlouhodobé nájemné stanovené podle Sazebníku 
náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd, schváleného usnesením Rady Pardubického kraje 
č. R/1612/15 ze dne 29. 01. 2015, aktualizováno usnesením Rady Pardubického kraje 
č. R/1055/18 ze dne 23. 04. 2018, které činí:

89 198,- Kč

2. Stanovené finanční částky se zhotovitel a investor zavazují zaplatit na základě faktury 
vystavené majetkovým správcem silnice v termínu její splatnosti, nejpozději však do 
doby předání zásahu do silničního pozemku majetkovému správci:
192 825,- Kč + DPH - za uložení inženýrských sítí do silničního pozemku, úhrada 
bude ze strany investora , t.j. Obce Němčíce,
IČ: 00580589a

89 198,- Kč - za nájem při prováděni stavebních prací v silničním pozemku, úhrada 
bude ze strany zhotovitele, INSTAV Hlinsko a.s.
IČ: 25284959
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2. Ostatní ujednání Smlouvy o podmínkách zřízení stavby zůstávají nezměněny a v platnosti.
3. Dodatek č. SDOD-60/1OO2/MS/45/2O21 je vydán v šesti vyhotoveních, z nichž dvě obdrží 

investor, dvě zhotovitel a dvě majetkový správce silnice.

Příloha : kalkulace
tabulka zásahů

Vypracovala : Dagmar Cablková

V Pardubicích dne g gg 2021

wl s»

Pardubického kraje

• ia ' Paráoóičě........
'C-00085031 , -
DIC: CZ00085031

Bc. Nikola Volná, vedoucí MS Pardubice 
majetkový správce

Luboš Mužík, člen představenstva 
zhotovitel
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