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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

KUJIP01KJ4F5

PID: RSDCXAAUBB-02

62752

Doručeno: 30.06.2022
Listu: 2
Druh: SVAZEK

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem
Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05, zastoupená Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
jako „dárce“ na straně jedné
a

2) Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 70890749,
zastoupený hejtmanem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA
k podpisu smlouvy pověřen člen rady kraje Mgr. Karel Janoušek
jako „obdarovaný" na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník v platném znění, dále zák.č. 219/2000 Sb., o majetku ČR v platném znění, zák.č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění tuto

DAROVACÍ

SMLOUVU č. 12MP-003366

(. .
Dárce prohlašuje, že Česká republika je vlastníkem a Ředitelství silnic a dálnic příslušné hospodařit se
stavbou silnice I/34, mimo jiné v katastrálních územích Ústrašín, Ondřejov u Pelhřimova a Myslotín.

II.

,

Dárce daruje touto smlouvou Část stavby pozemní komunikace v k.ú. Ústrašín, Ondřejov u Pelhřimova
a Myslotín včetně všech součástí a příslušenství, a to úsek původní silnice I/34 v délce 4,630 km,
jehož začátek je v křižovatce se silnicí 111/11253 v obci Ústrašín (uzlový bod UB 2314A023) a konec
v km 5,805 provozního staničeni původní silnice I/34H (v místě křižovatky s přeložkou silnice I/34 za
obcí Pelhřimov-Myslotin, uzlový bod UB 2314A155). Součástí darovaného úseku je most ev.č.34-028.
Předmět daru je vyznačen v grafické příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Pozemky, na kterých je stavba pozemní komunikace vybudována nejsou předmětem této smlouvy.
III.

Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá se všemi právy a povinnostmi s darem souvisejícími do svého
vlastnictví.
Obdarovaný prohlašuje, že zná dostatečně stav převáděné nemovitosti a spolu s převáděnou
nemovitostí přebírá i případné ekologické závazky, s touto nemovitostí spojené, a bere na sebe
povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od dárce požadovat jejich náhradu.

IV.
Hodnota daru byla zjištěna z účetní evidence dárce a činí celkem 63 539 611,82 Kč
šedesáttřimiíionypětsettřicetdevěttisícšestsetjedenáct korun českých a osmdesátdva haléře).
silnice činí 62 730 432,82 Kč (slovy: šedesátdvamilionysedmsettřicettisicčtyřistatřicetdva
českých
a
osmdesátdva
haléře)
a
most
ev.č.
34-028
809 179,Kč
osmsetdevěttisícstosedmdesátdevět korun českých).

(slovy:
Z toho
korun
(slovy:

V.
Uvedený úsek silnice I/34 byl na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy, Odboru pozemních
komunikací č.j. 549/2020-120-SSU/3 ze dne 21.9.2020, právní moc dne 8.10.2020, vyřazen ze silniční
sítě silnic l. třídy.

O trvalé nepotřebnosti předmětu smlouvy bylo v souladu s ust. § 14 odst. 7 zák. Č. 219/2000 Sb.,
rozhodnuto dárcem dne 9.10.2020, č.j. RON 39100/94.

VII.
Obdarovaný dále prohlašuje, že předmětnou nemovitost potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a že darovanou nemovitost bude využívat výlučně
ve veřejném zájmu jako silnici a zavazuje se, že touto smlouvou nabytou nemovitost nebude využívat
ke komerčním či jiným výdělečným účelům on sám, ani ji nebude k takovým účelům pronajímat,
s výjimkou nakládání dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepřevede
do vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí po dobu deseti íet a nezatíží ji během této doby zřízením
zástavního práva.
V souvislosti s výše uvedeným ujednáním má dárce právo provádět kontrolu, kdykoliv v průběhu
deseti let ode dne podpisu smlouvy, zda nedošlo k porušení tohoto ujednání a obdarovaný je povinen
tuto kontrolu strpět.
Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel, dohodly se smluvní
strany na tom, že obdarovaný převede na účet dárce částku ve výší 100% ceny majetku obvyklé
v době porušení závazku, stanovené znaleckým posudkem, nejméně však částku ve výši 100% ceny
zjištěné dle oceňovacích předpisů ke dni jeho převodu majetku na povinného ze závazku a to ve lhůtě
do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o zjištěném porušeni shora uvedeného závazku.

Vlil.
Přijetí daru nemovitého majetku - předmětného úseku pozemní komunikace bylo v souladu s
ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění projednáno Radou
Kraje Vysočina dne 26. 4. 2022 a schváleno usnesením č. 0703/14/2022/RK.

O fyzickém předání darovaného úseku pozemní komunikace bude sepsán do 30 dnů ode dne podpisu
této smlouvy předávací protokol, jehož součástí bude výčet všech součástí a příslušenství.

Dárce bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost
uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely
Ministerstvem vnitra.

Dárce souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným
zákonem, povinnost uveřejněni, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
V takovém případě povinnost zveřejnění splní ŘSD ČR.

Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží každý z účastníků.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, dáie, že byla
sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na
důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
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