
DODATEK C.2
SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ SILNICE

PRO ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ
č . O P/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), písm. 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 tře d ísk a Q B IH IÍ^ H H H V , 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 
z a s t . | m m m ^ ^ B B 0  jednatel společnosti 
(dále jen uživatel)

2. Předm ět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je užívání části silnice (dle ustanovení § 11, zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) pro zvláštní užívání
podle § 25 citovaného zákona.
Jedná se o silnici č. 111/4695, která je zařazena do silniční sítě Moravskoslezského
kraje.

2.2. Vlastníkem této silnice je Moravskoslezský kraj a SSMSK má v souladu se zřizovací 
listinou příslušnost hospodařit s touto silnicí.

2.3. Předmětem užívání je část silnice ě. III/4695, ul. Vřesinská, Hlučín -  Darkovičky, 
provedení provizorních asfaltových ploch v jiném dohodnutém termínu:

Nové term íny ukončení prací:
111/4695 Darkovičky -  stoka A7, ul. Vřesinská. termín - 29,11,2021
rozsah záborů celkem 976m2
- délka kanalizační stoky 549m, šířka záboru l,5m, tj. 824m2
"délka dlouhé kanalizační přípojky 7m, šířka záboru lm, počet kan. př. 19, tj. 133m2
- délka krátké kanalizační přípojky lm, šířka záboru lm, počet kan. př. 19, tj. 19m2



111/4695 Darkovičky -  stoka A8, ul. Vřesinská, termín - 18.11.2021
rozsah záborů celkem 31 lm 2
- délka kanalizační stoky 180m, šířka záboru l,5m, tj. 270m2
délka dlouhé kanalizační přípojky 7m, šířka záboru lm, počet kan. př. 5, tj. 35m2

- délka krátké kanalizační přípojky lm, šířka záboru lm, počet kan. př. 6, tj. 6m2

Účelem smlouvy je užívání silnice za účelem realizace stavební akce „Vybudování 
oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín -  Darkovičky41 jejímž investorem 
je VaK Hlučín. s.r.o., Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín a ke které vydal vlastník 
závazné vyjádření č. j. SSMSK/2019/20068/Cer ze dne 9.10.2019.

Číslo silnice Katastrální
území

Uzlový bod Z Uzlový bod K Popis místa

II1/4695 Hlučín 1541A063 1541A062 Od křiž ul. Vřesinská x 
Jandova, po ul. Vřesinská 
na konec obce

2.4. Uživatel požádá silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání silnice. Před zahájením stavebních prací sepíše vlastník s uživatelem protokol 
o předání silnice a po jejich ukončení předá uživatel dotčenou část silnice protokolárně 
zpět vlastníkovi včetně dokumentace provedené stavby.

2.5. Technické podmínky:
Stávající podmínky ze smlouvy OP/77/a/2021/Kit ze dne 19.5.2021 a dodatek č.l ke 
smi. Č>P/77/a/2021/Kit ze dne 7.6.2021 zůstávají v platnosti.

3. Doba užívání
Předmět užívání specifikovaný v bodě 2 této smlouvy se předává k užívání na dobu 
určitou ve dnech: 18.11.2021 (stoka A8), lden 

29.11.2021 (stoka A7), lden

4. Platební podmínky
4.1. Výpočet úhrady za užívání silnice 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

Stoka A7 = 976m2 • 1 ■ ■ ■

Stoka A8 = 31 lm 2 • 1 ■ i

16 731,- 3 513,51,-

Celková sjednaná úhrada včetně DPH za rok činí 20 244,51 Kč (dále jen sjednaná 
úhrada).

4.2. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené vlastníkem ve výši 20 244,51 
Kč při podpisu smlouvy, což představuje uhrazené užívání do 29.11.2021.
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4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že platba sjednané úhrady bude hrazena na základě 
faktury, která bude vlastníkem doručena uživateli. Faktura musí být uhrazena 
nejpozději 1 den před zahájením zvláštního užívání. 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.

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. Smlouvy byly vyhotoveny 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 no jejím uzavření „vlastník“.

V dne f |  -11- 2021V . (P&žtfTé:. dne ^  ^  •&>//

Za uživatele:

SPOL S R.O.
716 00 OstíavcUtócJvankjeUěšíriská 254

IČ: 41 0 3 5 ^ ^ dH ? 4 1  035704

Za vlastníka:
[ ~ ip ré v e  silnic ~
M csřfýšKeslezského kraje  

přfegewová organizace 
ko O pava  
‘1 747 06 Opava

vedoucí střediska Opava
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