
SMLOUVA O ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
uzavřená na základě ust. § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

ČI. 1 
Smluvní strany

(dále jen „Kraj“

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
IČO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

(dále jen „Oprávněný“

d

Městys Krucemburk
se sídlem: Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
zastoupený: Mgr. Ottou Kohoutem, starostou městyse
IČO: 00267716
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-1012521/0710

, ČI. 2 
Účel smlouvy

(1) Účelem této smlouvy je úhrada nákladů na Změnu č. 3 Územního plánu Krucemburk 
z rozpočtu Kraje vyvolaných Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina nebo jejich 
aktualizací (dále jen „úhrada nákladů“) dle§ 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle kterého je Kraj povinen uhradit náklady na 
pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 
nebo jejich aktualizací.

(2) Smlouva je uzavřena na základě údajů uvedených v žádosti o úhradu nákladů na 
pořízení Změny č. 2 Územního plánu Lavičky doručené Kraji dne 27. 6. 2022.

ČI. 3
Výše nákladů

(1) Kraj se zavazuje uhradit Oprávněnému náklady na pořízení Změny č. 3 Územního 
plánu Krucemburk ve výši 70 000 Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých).

(2) Smluvní strany shodně prohlašují, že výše nákladů je konečná a zahrnuje veškeré 
náklady Oprávněného.



ČI. 4
Způsob úhrady nákladů

Náklady na pořízení Změny č. 3 Územního plánu Krucemburk budou uhrazeny jednorázově 
bankovním převodem na účet Oprávněného uvedeného v záhlaví této smlouvy, a to do 30-ti 
dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

ČI. 5
Závěrečná ujednání

(1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

(2) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Oprávněný výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než je 
plnění podmínek této smlouvy.

(3) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů 
splní Kraj.

(4) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Oprávněnému veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, e-mail: 
rysava.l@kr-vysocina.cz.

(5) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných, dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

(6) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

(7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Oprávněného. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení 
smlouvy.

(8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční 
podpisy.

(9) O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina 
č. 0749/13/2018/RK ze dne 24. 4. 2018.


