
Mě sto Beneš ov
IČ O: 00231401
se sídlem Masarykovo námě stí 100, 256 01 Beneš ov
zastoupenéIng. Jaroslavem Hlavničkou, starostou
bankovní spojení: 27-320035309/0800
na straně jedné
(dále jako „ Mě sto Beneš ov“ )

a

SDRUŽ ENÍTYRŠ OVA
se sídtem-Nádraž n-í-25, 252 63 Roztoky,4‘C
zastoupené
panem Ing. Rafaelem Moreno, vedoucím odš tě pného závodu Roztoky, POHL cz, a.s.
kterétvoří:
POHL CZ, a.s. o.z. Roztoky, IČ O: 25606468 se sídlem Roztoky, Nádraž ní 25, PSČ 25263
a SLÁ DEK GROUP, a.s., IČ O: 46356886 se sídlem Beneš ov, Jana Nohy 1441, PSČ 25601
na straně druhé
(dále jen „ SDRUŽ ENÍ TYRŠ OVA“ )

společně dále takéjako „ smluvní strany“ či „ účastníci“

uzavírají níž e uvedeného dne, mě síce a roku tuto

DOHODU O NAROVNÁ NÍ

dle 1903 a n. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném zně ní
(dále jen „ dohoda“ )

Ú vodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami této dohody, tedy Mě stem Beneš ov jako objednatelem na straně jedné
a SDRUŽ ENÍM TYRŠ OVA jako zhotovitelem na straně druhé, byla dne 25.09.2017 uzavřena Smlouva
O dílo, a to v rámci realizace předmě tu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„ Rekonstrukce parteru — Tyrš ova ulice“ (dále jen „ smlouva o dílo“ ).
2. Vý š e specifikovanásmlouva o dílo byla změ ně na postupně uzavřením jednotlivý ch dodatků, a to
V souvislosti se vznikem dodatečný ch stavebních prací (tzv. víceprací), a to dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5,
jejichž obsah je stranám znám.

II.
Spornáa pochybnápráva a povinnosti

1. Mě sto Beneš ov uplatnilo vůči SDRUŽ ENÍ TYRŠ OVA práva z odpově dnosti za vady díla specifikované
V příloze č. 1 této dohody, neboť má za to, ž e provádě ní prací nebyla vě nována patřičná péče
a pozornost, jednotlivé konstrukční vrstvy nebyly provedeny vž dy v souladu s pož adavky přísluš ný ch
technický ch předpisů.
2. SDRUŽ ENÍ TYRŠ OVA tuto odpově dnost za vady neuznávás ohledem na skutečnost, ž e v průbě hu
provádě nídíla,jako zhotovitel, upozorň ovalo na nevhodnost způsobu provádě nídíla a Mě sto Beneš ov,
jako objednatel, s ohledem na stanovisko projektanta na způsobu provádě ní díla trvalo. Ze situačního
vý kresu plochy, kteráje obsaž ena v příloze č. 1 této dohody, podle SDRUŽ ENÍ TYRŠ OVA vyplý váa je
nesporné, ž e v zakreslenéploš e doš lo k podélnému posunu vrchní vrstvy tvořenéřezanou kamennou
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dlaž bou a dalš ím vadám dle přílohy Č . 1. SDRUŽ ENÍ TYRŠ OVA tvrdí, ž e doš lo k poš kození komunikace

jejím enormním využ íváním vozidly vš ech kategorií v průbě hu témě ř dvouletéobjízdnétrasy mě stem a

ž e použ itádlaž ba není k provozu vozidel vhodná.

3. Strany v průbě hu jednání dospě ly k závě ru;

a) ž e projektant díla navrhl do vozovky použ ití dlaž by z kamenný ch desek, kteráse navrhuje do pě š ích

zó n s minimálním dopravním zatíž ením /dopravní obsluha, zásobování atd.!,

b) ž e po dobu stavby terminálu, parkovacího domu a rekonstrukce Nádraž ní ulice byla ulicí Tyrš ova

vedena objízdná trasa smě rem do centra mě sta, kterou nebylo mož né odklonit ulicí Dukelskou

Z důvodu bezpečnosti dě tí před základní š kolou. Jízdní pruh byl tak zatíž en dopravou, kterou návrh

nezohlednil,
c) ž e vzhledem k dopravnímu zatíž ení v ulici Tyrš ova (objízdnátrasa) a nemož nosti lokálních uzavírek

nemohla bý t zajiš ťována řádná údrž ba, ve formě pravidelného dosypávání spár mezi dlaž ebními

kostkami tak, jak je uvádě no v návodu na údrž bu.

4. Smluvní strany této dohody jsou vedeny snahou vyhnout se soudním sporům a vyřeš it vzájemná

práva a povinnosti, uktý ch doš lo ke sporu smluvních stran, smírně .

5. Vzhledem k tomt!přistoupili účastníci k uzavření této dohody, od níž si slibují narovnání vzájemný ch

vztahů, nemalou úsporu finančních prostředků a rovně ž úsporu času, které by zabralo náročné

a komplikovanésoudní řízení s nejistý m vý sledkem.

lIl.
Dohoda o narovnání

Strany se dohodly na následujícím narovnání:

1. Na obnovu komunikace bude Mě stem Beneš ov vypsáno vý bě rovéřízení pro jejího dodavatele.

2. SDRUŽ ENĺ TYRŠ OVA bude nést nadále záruku na pevnost podlož í pod komunikací dotčenou

obnovou komunikace, bude-li obnova komunikace provedena řádně . Zástupce SDRUŽ ENĺ TYRŠ OVA

bude mít mož nost kontroly prací na obnově komunikace po dobu jejich provádě ní.

3. SDRUŽ ENÍTYRŠ OVA bude nést nadále záruku na ostatní nevyznačenéplochy obnovou komunikace

nedotčené.
4. SDRUŽ ENĺ TYRŠ OVA nenese odpově dnost za vady komunikace uvedené v bodě II. dohody

a neponese odpově dnost a záruku za opravu krytu komunikace, tj. novédlaž by a její podsypovévrstvy

provedenédle odstavce 1. tohoto článku.

IV.
Závě rečnáustanovení

1. Smluvní strany vý slovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedený ch

Mě stem Beneš ov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve zně ní pozdě jš ích předpisů (dále jen “ zákon č. 106/1999 Sb.“ ), a kteráobsahuje údaje

O smluvních stranách, předmě tu smlouvy, číselnéoznačení této smlouvy a datum jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlaš ují, ž e skutečnosti uvedenév této smlouvě nepovaž ují za obchodní tajemství

a udě lují svolení k jejich zpřístupně ní ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a zveřejně ní podle tohoto

zákona a podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zně ní, bez stanovení jaký chkoli

dalš ích podmínek.

3. Tato dohoda nabý váplatnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejně ní

v registru.

4. Tato dohoda byla schválena Radou mě sta Beneš ov na jednání konaném dne 06.09.2021, a to

usnesením č. 617-21/2021/RM.

5. Tato dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž obě smluvní strany obdrž í po dvou

vyhotoveních.
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6. Smluvn strany a za n jednaj c zÆstupci shodn prohla uj , e prÆvn jednÆn spojenÆ s uzavłen m
tØto dohody uŁinili svobodn a vÆ n , e se s obsahem tØto dohody seznÆmili, souhlas s n , na døkaz
Łeho tuto dohodu podepisuj .

, 25 1O 2021
V Benesove

M sto

Ing. Jaroslav HlavniŁka, starosta

Pł loha Ł. 1

V RoztokÆch...%.,...1IJ.....2IJ1L.

SDRU EN˝ TYR OVA

vedouc
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