
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy dodavatele:

objednatel:

/2018/Střed

Správa a údržba silnic jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3 , 602 00 Brno
IČO: 709 32 581
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
moci ze dne 1.8.2017.
organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr., vložka 287
(dále jen ,,SŮS JMK")

a

Ivan Doležal
se sídlem Hartinkov 6, jevíčko 569 43
IČO: 66949742,

Zastoupené
za opravu havárie kanalizačního řadu odpovídá:

(dále jen ,,žadatel")

uzavírajÍdnešnÍho dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu na zásah do krajské komunikace Č. II/417, III/4177 a
III4183 vbše v k.ú. Kobylnice - Oprava kanalizačních poklopů

l.
Předmět smlouvy

SŮS JMK vykonává správu majetku ve v|astnictvíjihomoravského kraje a je oprávněna na základě
Zřizovací listiny č. j. 427/09 ze dne 17.9.2009 ve znění dodatků hospodařit s nemovitým
majetkem, a to silničním tělesem silnice 11/ 417 Dvorská Kobylnice - Prace,
Ill/4177Kobylnice - Ponětovice a lll/4183 Kobylnice - Sokolnice.

ll.
ÚČel smlouvy

1. V rámci stavebních prací na opravě kanalizačních poklopů u Šachet, jejímž investorem je Svazek
Šlapanicko , bude provedena oprava a to vybouráním stávajÍcÍch a osazením nového typu
kanalizačnIho poklopu včetně zapravení živicí okolo poklopů.



III.
Povinnosti žadatele

1. Z důvodu prováděni oprav na kanalizačnIch poklopech bude částečně omezen provoz na
uvedených krajských komunikaci viz dle viz.pří|oha.

2. Ladatel je povinen:
a) v souladu s ust. § 36 odst. 6 zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů požádat příslušný správní úřad o dodatečné povolení ke zvláštnímu užIváni
silnice,

b) stavební práce bude provádět žadatel, kontaktní osoba: p.Grolig tel.: 737 129 753.
3. žadatel je povinen provádět práce při částečné uzavírce silnice. Do doby definitivního ukončení

prací zodpovídá za stav komunikace v dotčených úsecích žadatel.
4. zjisti-li zástupce SŮS JMK, že žadatel nedodržel stanovené technické podmínky, je oprávněn na

tuto skutečnost žadatele okamžitě upozornit na místě samém; nebude-li ze strany žadatele
učiněna náprava, zástupce SŮS JMK se telefonicky spojí s kontaktní osobou žadatele uvedenou
v odst. 2 pÍsm. b) tohoto článku.

IV.
ZáruČní doba

1. Na stavební práce uvedené v ČI. iii. se stanovuje záruka v délce 24 měsíců od ukončeni opravy a
zpětném předání staveniště.

2. V případě, že SŮS jmk zjisti vady v záruční době, písemně nebo telefonicky vyzve žadatele
k opravě v co nejkratším termínu.

V.
Termin provádění prací

1. Stavebn' práce byly započaty dne 1.9.2018 Žadatel se zavazuje k proveden' konečného zapravení
silnice nejpozději do 31.10.2018.

2 Žadatel je po skončeni stavebních prací povinen na své náklady uvést silnici do stavu dle této
rsmlouvy. žadatel je povinen takto upravenou silnici předat SUS jMK nejpozději do 14 dnů ode dne

konečného zapravení silnice. O tomto předáni bude sepsán ,,Protokol na zpětné předání užívané
části komunikace".

3. V případě prodlení žadatele s protokolárnIm předáním silnice, po skončeni terminu uvedeném
v tomto článku vzniká SŮS JMK nárok na smluvní pokutu ve výši 500,-kč za každý den prodleni
s předáním silnice.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. žadatel je oprávněn a současně povinen silnici užívat v souladu s účelem, který je touto
smlouvou sjednán.

2. SŮS JMK je oprávněna požadovat kdykoli za účelem kontroly přistup k silnici.



3.Ladatel se zavazuje, že po dobu provádění stavebních prací dle ČI. Ill. této smlouvy přebírá na
výše uvedené silnici odpovědnost za škody vzniklé třetím osobám v případě příČinné
souvislosti s činnosti žadatele dle této smlouvy, a to formou uhrazení všech nákladů
vynaložených SŮS JMK v souvislosti s náhradami škod, které bude SŮS JMK povinna uhradit jako
správce silnice odpovidajÍcÍ ze zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, případně za zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů. Dále žadatel přebírá při plnění povinností dle této smlouvy odpovědnost
za porušeni obecně platných předpisů o ekologii, odpadech, bezpečnosti, požární ochraně,
hygienických předpisů. Dále se žadatel zavazuje zaplatit všechny poplatky, pokuty, sankce
udělené formou rozhodnutí orgánů státní správy z důvodu porušení výše uvedených právních
předpisů při plnění povinností dle této smlouvy a zajistit neprodleně na vlastní náklady
odstranění veškerých úniků a havárii skladovaných odpadů nebo látek ohrožujÍcÍch jakost a
zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod a provedení sanačních prací.

VII.
Skončení smlouvy

Smlouva je uzavřena na dobu určitou a je řádně ukončena dnem, kdy budou vypořádány závazky
smluvních stran dle této smlouvy.

VIII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou obou smluvních stran ve formě písemných
číslovaných dodatků.

2. Právni vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídI zákonem č. 89/2012Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jednom obdrží
každá ze smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany
smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Žadatel bere na vědomi a výslovně souhlasí, Že smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) bez ohledu na
skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinností uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2
zákona o registru smluv.

6. Smlouvu uveřejni SŮS JMK. Žadatel prohlašuje, že smlouva neobsahuje žádné obchodn" tajemstv'.
7. Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem jejího

uveřejněni v registru smluv dle odst. 6 tohoto článku.



8. SUS JMK se zavazuje doručit žadateli potvrzeni o uveřejněni této smlouvy dle zákona o registru
smluv vydané správcem registru smluv nejpozději do 7 dnů po jeho obdržení na emailovou
adresu:

Přílohy:

Č.1 - situace širších vztahů

V Bměd,, 'g'c g, 2o 19

Správy a údržby"ĹÍ"lnic Jihomoravského kraje,
příspěvková orga nizace kraje

,,,,, ,,, Ň1ť/201"(

lvan4j6ležal


