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1. Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupená:
IČO: 659 93 390 DIČ: CZ 65993390

(dále jen „ŘSD ČR44) 

a

2. Město Benátky nad Jizerou

se sídlem: Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
zastoupené:
IČO: 002 37 442 DIČ: CZ 00237442

(dále také společně „účastníci smlouvy44)

uzavírají

Smlouvu o spolupráci a bezúplatném převodu majetku 
č. 7 3 9 9 /2 1 /1 7 /2 1200 /K R Á ,

jejímž cílem je koordinace činností při realizaci stavby „Protihluková stěna Kbel44 a převod 
nemovité věci - protihlukové stěny objekt SO 702 do správy ŘSD ČR.

Článek I.
Účel a předmět smlouvy

1. Projekt řeší výstavbu prodloužení protihlukové stěny na dálnici D10 Benátky - Kbel 
stavební objekty „SO 701 Protihluková stěna Kbel44 a „SO 702 Prodloužení protihlukové 
stěny Kbel44.

2. Stavba zahrnuje:
a) objekty realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR z prostředků Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI), SO 701 Protihluková stěna Kbel
b) objekty realizované městem Benátky nad Jizerou z vlastních prostředků, SO 702 
Prodloužení protihlukové stěny Kbel

3. Uvedenou část stavby objektu SO 702 „Prodloužení protihlukové stěny na dálnici Dl O44 
nemůže město Benátky nad Jizerou realizovat samostatně, oba objekty musí být 
realizovány jako celek. Na základě této skutečnosti nechalo město Benátky nad Jizerou 
zpracovat projektovou dokumentaci SO 702 „Prodloužení protihlukové stěny na dálnici 
Dl O44, stejnýrp projektantem, který projektoval SO 701 „Protihluková stěna Kbel44. Na 
základě dohody všech zúčastněných byla protihluková stěna rozdělena na jednotlivé 
objekty podle toho, kdo bude náklady na jejich pořízení hradit.

SO 701 Protihluková stěna Kbel hradí ŘSD ČR
SO 702 Prodloužení protihlukové stěny Kbel hradí město Benátky nad Jizerou



4. Účelem smlouvy je koordinace činnosti obou účastníků při přípravě a 
avšak bez sdružených finančních prostředků a bezúplatný převod 
SO 702 Prodloužení protihlukové stěny na ŘSD ČR.

Článek II.
Závazky smluvních stran
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1. Ředitelství silnic a dálnic CR se zavazuje:

a) Vydat souhlas s výstavbou objektu SO 702 Prodloužení protihlukové stěny Kbel na 
mostě na dálnici D10.

b) Zajistit výkon funkce stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, 
dodržování technických norem a technologických postupů při budování objektů 
SO 701 a SO 702 včetně jejich převzetí od zhotovitele.

c) Ředitelství silnic a dálnic ČR samostatně a výlučně zajišťuje podklady, přípravu, 
zadávání i průběh veřejné zakázky na výběru zhotovitele stavby na oba stavební 
objekty v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ostatními právními předpisy a vnitřními normativními akty, vydanými generálním 
ředitelem ŘSD ČR. Hodnotícím kritériem pro výběr nej vhodnějšího uchazeče bude 
nej nižší nabídková cena.

2. Město Benátky nad Jizerou se zavazuje:
a) Zajistit pravomocné stavební povolení pro výstavbu SO 702 Prodloužení protihlukové 

stěny Kbel.
b) Podepsat před zahájením stavby prohlášení investora.
c) Uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na přípravu a realizaci objektu SO 702.
d) Předat veškeré doklady nutné ke kolaudaci objektu SO 702.

Článek III.
Financování akce

1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány.
2. Každý účastník smlouvy bude financovat své objekty stavby samostatně.
3. Po dokončení stavby město Benátky nad Jizerou uhradí zhotoviteli závěrečné vyúčtování 

stavebního objektu SO 702. Předpokládané náklady na realizaci SO 702 určené 
projektantem podle projektové dokumentace jsou cca 1.250 000,- Kč.

Článek IV.
Převod nemovité věci

1. Předmětem bezúplatného převodu této smlouvy je Protihluková stěna SO 702 Kbel na 
mostě na dálnici D10 níže specifikovaná:
Protihluková stěna v délce 54 m v km 29,113 - 29,167 na dálnici D10 směrem na Prahu. 
Výška protihlukové stěny 2,5 m, sloupky z ocelových nosníků HEA 160 mm, výplň 
pohltivé hliníkové panely.
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realizaci této 
stavebního objektu
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2. Převodce - město Benátky nad Jizerou je povinen předat a nabyvatel - ŘSD ČR převzít 
uvedenou věc v článku IV., odst. 1, této smlouvy do 30 dnů od vydání kolaudačního 
souhlasu stavby ve stavu, v němž se nachází ke dni převzetí, na základě předávacího 
protokolu o převodu.

3. Nabyvatel - ŘSD ČR se stává vlastníkem nemovité věci faktickým předáním dle 
předchozího odstavce.

Článek V.
Průběh spolupráce

1. Závazky z této smlouvy vznikají dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Závazky z této smlouvy zanikají splněním vzájemných závazků ke dni nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu stavby a podpisu předávacího protokolu o převodu.
3. Povinnost plnit závazky může zaniknout i před touto právní skutečností, a to odstoupením 

od smlouvy.

Článek VI. 
Ostatní ujednání

1. Vztahy účastníků jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně rozhodovat o 
otázkách spolupráce a převodu majetku.

2. Účastníci této smlouvy jsou povinni řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto 
smlouvou.

3. Účastníci smlouvy se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o 
všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této smlouvy.

4. Účastníci smlouvy jsou povinni zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit 
dosažení účelu této smlouvy.

5. V případě neplnění závazků ze strany města Benátky nad Jizerou nemá ŘSD ČR 
povinnost realizovat SO 702.

6. Veškeré majetkové vztahy mezi účastníky této smlouvy budou vypořádány předáním 
objektu SO 702 ŘSD ČR předávacím protokolem.

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dvě vyhotovení.

3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Město Benátky nad
Jizerou 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
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vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra. Město Benátky nad Jizerou souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným 
zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona 
vyplývající.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s 
obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad, a že byla sepsána dle jejich pravé, skutečné a 
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

6. Město Benátky nad Jizerou potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno na jednání 
Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou č. usnesení 97/3Z/2017 ze dne 11.9.2017.

V Praze dne: ^  V Benátkách nad Jizerou dne: 1Z 09. l&V


