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Dohoda o užívání m�stské zelen� 

�.j. 45323/2022 
 
 
Ú�astníci 
 
Statutární m�sto Jablonec nad Nisou 
zastoupené: XXX, vedoucím odboru technického a XXX, vedoucí odd. správy 

ve�ejné zelen�, v souladu s organiza�ním a podpisovým �ádem MMJN 
se sídlem:  Mírové nám�stí 3100/19, Jablonec nad Nisou  
I�O:   00262340 
bankovní spojení:  XXX 
kontaktní osoba:  XXX – odbor technický, odd. správy ve�ejné zelen�, tel. XXX, e-mail: 

XXX 
 (dále jen jako „Vlastník “) 
 
a 
 
Povodí Labe, státní podnik 
zastoupený:  Ing. Petrem Martínkem, investi�ním �editelem 
se sídlem:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské P�edm�stí, Hradec Králové 
I�O:    708 90 005 
DI�:   CZ70890005 
kontaktní osoba:  XXX, TDS - zodpov�dná osoba za dodržení podmínek této dohody za 

žadatele, tel.: XXX. 
Uživatel je zapsaný v obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl A, vložka 9473. 
(dále jen jako „Uživatel“) 
 

I. P�edm�t dohody 
 

Na základ� písemné žádosti doru�ené dne 12. 05. 2022 uzavírá Vlastník s Uživatelem 
dohodu o užívání �ástí pozemk� p. �. 1198/1, 1195/1, 1187/1, 1184/3, 1184/5, 1148/10, 
1178/3, 1178/4, 1129/1, 1129/5, 1129/4, 1129/2, 1229/1, 3059/1, k. ú. Jablonec n. N., které 
tvo�í b�ehy podél Mšenského potoka. 
Statutární m�sto Jablonec nad Nisou prohlašuje, že je vlastníkem p. p. �. 1198/1, 1195/1,  
1187/1, 1184/3, 1184/5, 1148/10, 1178/3, 1178/4, 1129/1, 1129/5, 1129/4, 1129/2, 1229/1, 
3059/1, k. ú. Jablonec n. N., které tvo�í b�ehy podél Mšenského potoka. Jejich �ásti o 
celkové vým��e 1942 m2  jsou ozna�ené na mapovém snímku, který je nedílnou sou�ástí 
této dohody. 
Výše uvedené pozemky jsou užívány v souladu s Pravidly k dohodám OSM o užívání 
pozemk� a za�ízení v majetku statutárního m�sta Jablonec nad Nisou, které nejsou 
vymezeny nebo zpoplatn�ny jako ve�ejné prostranství, schválenými Radou m�sta Jablonce 
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nad Nisou usnesením �. RM/180/2018, dne 03. 05. 2018 a ú�innými od 04. 05. 2018 (dále 
jen „Pravidla“). 
 

II. Ú�el a doba užívání 
 

1. Vlastník p�enechává Uživateli �ásti pozemk� p. �. 1198/1, 1195/1, 1187/1, 1184/3, 
1184/5, 1148/10, 1178/3, 1178/4, 1129/1, 1129/5, 1129/4, 1129/2, 1229/1, 3059/1, 
k. ú. Jablonec n. N., b�ehy podél Mšenského potoka o celkové vým��e 1904 m2 

ozna�ené na mapových snímcích, které jsou nedílnou sou�ástí této dohody, a to za 
ú�elem provád�ní opravy koryta vodního toku. 

2. Dohoda se uzavírá na dobu ur�itou od 01. 06. do 31. 10. 2022, p�i�emž vlastní práce 
budou v uvedeném termínu probíhat po etapách uvedených v harmonogramu, který je 
sou�ástí žádosti. Zpoplatn�ny budou vým�ry za b�ehovou �árou ve vzdálenosti 6 m, 
plochy p�ed b�ehovou �árou nebudou v souladu s § 49 odst. 2 zákona � 254/2001 Sb. o 
vodách a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� zpoplatn�ny. 
 

III. Výše a zp�sob úhrady ceny za užívání pozemk� 
 

úsek p. p. �. velikost 
záboru 

v m2 

Po�et dn� 
užívání  

Cena K� bez 
DPH 

1 1195/1, 1187/1 

zábor 01. 06. – 15. 09. 2022 

539 107 115.346,00 

2 1178/3 

zábor 15. 08. – 31. 10. 2022  

11 78 1.716,00 

 
Dle Pravidel je za užívání zelen� stanovena cena dle odstavce D) bodu 1) b), tj. 2,00 
K�/m2/den, celkem ve výši 141.645,02 K� v�. 21 % DPH (117.062,00 K� – základ dan�, 
24.583,02 K� – 21 % DPH). 
 
Platba za užívání pozemk� je splatná do 14 dn� od podpisu dohody a musí být poukázána 
na ú�et Vlastníka vedený u Komer�ní banky a.s, �. ú. XXX, VS XXX. 
Uživateli bude vyhotoven b�žný da�ový doklad, který bude obsahovat náležitosti pro platný 
da�ový doklad, datem zdanitelného pln�ní je datum uzav�ení dohody. 
 
V p�ípad� prodlení Uživatele s platbou je Vlastník oprávn�n požadovat smluvní pokutu ve 
výši 0,25% z ceny stanovené v �l. III. této Dohody za každý den prodlení. 
 

IV. Podmínky užívání 
 

1. Uživatel je oprávn�n užívat pozemky pouze k ú�elu smluvenému v této dohod� a ve 
smluveném rozsahu. Vlastník je oprávn�n vstupovat na pozemky za ú�elem kontroly, 
zda jej Uživatel užívá �ádným zp�sobem a k výše uvedenému ú�elu. V p�ípad� užívání 
pozemk� k jinému, než dohodnutému ú�elu je Vlastník oprávn�n od dohody odstoupit. 
V takovém p�ípad� je Uživatel povinen p�edat pozemky ve zp�sobilém stavu zp�t 
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Vlastníkovi, a to do 15 kalendá�ních dní od doru�ení odstoupení od dohody pod sankcí 
smluvní pokuty ve výši 1.000,- K� za každý den prodlení. 

2. Uživatel se zavazuje užívat pozemky tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození 
m�stské zelen� (porost�). Stavební materiál nebude ukládán v ko�enovém prostoru 
d�evin.  

3. Za škody vzniklé na zdraví �i na majetku m�sta nebo t�etích osob b�hem užívání 
pozemk� a v souvislosti s �inností Uživatele je Uživatel právn� odpov�dný jak v��i jejich 
Vlastníkovi, tak i v��i t�etím osobám a zavazuje se odstranit �i nahradit škody 
v p�im��eném termínu stanoveném odd. správy ve�ejné zelen� MMJN v Jablonci n. N. 

4. Uživatel se zavazuje uvést pozemky po skon�ení užívání do p�vodního stavu na vlastní 
náklady (terénní úpravy, dopln�ní zeminy, založení trávníku), a to nejpozd�ji do 31. 10. 
2022. Pracovník odd�lení správy ve�ejné zelen� magistrátu m�sta Jablonec n. N. 
pozemky p�evezme na základ� výzvy a za ú�asti Uživatele. O p�evzetí bude vyhotoven 
písemný protokol. 

5. Op�tovné založení trávníku bude provedeno následovn�: 
• Svrchní vrstva terénu o mocnosti 5 cm bude obohacena organickou hmotou 

(kvalitní ornice, kompost �i rašelinový substrát), a to v pom�ru 1:1. 
• Výsev travního semene bude proveden v termínu 15. 08. – 15. 11. 2022, 

s ohledem na vhodné klimatické podmínky (pro vzcházení je nezbytný dostatek 
vody). Pro zabrán�ní vyzobání osiva ptactvem je vhodné osivo do p�dy zapravit 
(nap�. hráb�mi) do hloubky cca 0,5 cm. 

• Doporu�ené množství travního osiva je 25 – 30 g / m2.  
• Po výsevu bude plocha uválcována, p�ípadn� jinak zhutn�na. 
• Po provedení zatravn�ní bude pracovník odd�lení správy ve�ejné zelen� 

magistrátu m�sta Jablonec n. N. vyzván ke kontrole za ú�asti Uživatele. 
6. V p�ípad�, že Uživatel neuvede užívané pozemky do p�vodního stavu v termínu 

stanoveném v �l. IV. dohody, zajistí tuto úpravu na náklady Uživatele Vlastník. Cena za 
tyto práce bude Uživateli následn� vyfakturována.  

7. Uživatel je povinen podle zákona o odpadech �. 541/2020 Sb. zajistit �ádnou likvidaci 
odpadu vzniklého p�i provozování podnikatelské �innosti, tj. odpad vyt�íd�ný podle druh� 
a kategorií a ostatní odpad odevzdávat osob� oprávn�né k jeho p�evzetí (v Jablonci n. 
N. jsou to Severo�eské komunální služby s.r.o. ve Smetanov� ul.).  

8. Ob� strany si dohodly záru�ní dobu na výše popsané úpravy p�edaných pozemk�, a to 
v délce 24 m�síc�, p�i�emž záru�ní doba po�íná b�žet datem podpisu protokolu o 
p�edání a p�evzetí pozemk� ob�ma stranami. Zjistí-li Vlastník v pr�b�hu záru�ní doby, 
že vzhled užívaných pozemk� neodpovídá p�vodnímu stavu (osetí plochy, vyrovnanost 
terénu apod.), vyzve Uživatele ke zjednání nápravy, což Uživatel provede ve 
stanoveném termínu na vlastní náklady. Jestliže tak neu�iní, zjedná nápravu Vlastník na 
náklady Uživatele a cena za provedené práce bude následn� Uživateli vyfakturována. 

9. Uživatel je povinen dodržovat obecn� závazné vyhlášky statutárního m�sta Jablonec 
nad Nisou. 

10. Vlastník si vyhrazuje právo zm�nit podmínky této dohody nebo od ní jednostrann� 
odstoupit v pr�b�hu užívání pozemk�, bude-li to vyžadovat ve�ejný zájem �i jiné 
objektivní d�vody zvláš� z�etele hodné. 

V. Další ujednání 
 

1. Ú�astníci se dohodli, že p�i p�ekro�ení povolené doby užívání pozemk� specifikovaných 
v této dohod� nebo touto dohodou stanovené vým�ry, je uživatel povinen žádat o 
povolení k prodloužení doby užívání nebo o zm�nu užívané vým�ry. 
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2. Jakékoliv zm�ny je možno �init pouze formou písemného dodatku podepsaného ob�ma 
ú�astníky.  

 
VI. Záv�re�ná ujednání 

 
1. Zm�ny je možno �init pouze formou písemného dodatku podepsaného ob�ma ú�astníky.  
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech stejné právní síly, p�i�emž každý 

ú�astník obdrží jeden originál. 
3. Ú�astníci shodn� prohlašují, že dohoda byla sepsána svobodn� a vážn�, nebyla 

ujednána v tísni ani za nápadn� nevýhodných podmínek a souhlasí s jejím zn�ním bez 
výhrad. 

4. Ob� strany prohlašují, že si text dohody �ádn� p�e�etly a bez výhrad s ním souhlasí, což 
stvrzují svými podpisy. 

5. Tato dohoda je uzav�ena v souladu s Pravidly uvedenými v �l. I. této dohody  a bude 
v souladu s organiza�ním a podpisovým �ádem MMJN podepsána vedoucím odboru 
technického a vedoucí odd�lení správy ve�ejné zelen�.  

6. Ob� strany berou na v�domí, že tato dohoda podléhá povinnosti uve�ejn�ní v registru 
smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú�innosti n�kterých smluv, 
uve�ej�ování t�chto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném zn�ní. 
Uve�ejn�ní této dohody zajistí Uživatel neprodlen� po jejím uzav�ení.  

7. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a ú�innosti dnem 
uve�ejn�ní v registru smluv.  

 
V Jablonci nad Nisou dne:              V Hradci Králové dne:  
 
 
 
 
 
____________________________          _________________________________           
              XXX                                                Ing. Petr Martínek 
     vedoucí odboru technického                                      investi�ní �editel 
             

 
 
 

___________________________          
           XXX              
vedoucí odd�lení správy ve�ejné zelen�                               






