
Číslo smlouvy: 2690 /00066001/2018 bn/ku/ou/59

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřely podle ustanovení § 509 a §
1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v kontextu s § 25 odst. 6 písm. d) a §
36 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Středočeský kraj
IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095
se sídlem v Praze 5 - Smíchově, Zborovská 11, PSČ 150 21
zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace,
IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001
se sídlem v Praze 5 - Smíchově, Zborovská 11, PSČ 150 21
vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1478
zastoupená na základě plné moci ze dne 1.11.2015
JUDr. Luďkem Benešem, vedoucím TSÚ - oblast Benešov
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
oprávněnou k výkonu práv a povinností Středočeského kraje podle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozem cích, ve znění pozdějších předpisů
č. účtu:
(dále jen vlastník)

a

AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM V AČR
Se sídlem Drahlín 165, 261 01 Příbram
IČ: 22760865, DIČ: CZ22760865
Zast m Šefrem, předsedou organizačního výboru
č.ú.:
(dále jen uživatel)

uzavírají tuto

Smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice

I.

Účel a předmět smlouvy

Středočeský kraj je na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
zákona č. 132/2000 Sb., vlastníkem silnic II. a III. třídy, nacházejících se na území
Středočeského kraje. Správcem uvedených silnic je Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS).
Účelem a předmětem této smlouvy je stanovení náhrady za omezení užívání dotčené pozemní
komunikace, z důvodu zvláštního užívání pozemní komunikace, ve smyslu § 25 odst. 6 písm.
cl zákona č. 13/1997 Sb., k němuž dochází v důsledku pořádání sportovní akce:

,,39. RoČník RALLY Příbram"



Dotčené části silnic : II/176, II/118, III/1762, III/1763, III/1764, III/00410, III/00411,
III/00416, III/11818, III/11813, III/11819, III/11810, III/1189, III/1185, III/0184, III/10521,
III/11441, II/105

II.

Doba užití komunikace

Doba užívání pozemní komunikace uvedené v ČI. I této smlouvy, se sjednává na dobu trvání
12. - 14.10.2018 po etapách

III.

Úhrada za omezení užívání

Smluvní strany se dohodly, že za omezení užívání silnice poskytne uživatel vlastníkovi
jednorázovou náhradu stanovenou dle ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného,
náhrady za zřízení věcného břemene a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve
Středočeském kraji, schváleného usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje
č. 026-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 s účinností od 1.5.2018

výpočet: b.2.
Styk se silničním tř./sil. mj sazba iýměra celkem KČ
pozemkem Kč/bm/den
Motoristické, automobilové Il.tř. a Ill.tř. brň 5,- 35.000brn 175.000,-
závody (Raily) apod.

K úhradě bez DPH 175.000,-KČ

Uvedenou částku 175.000,- KČ + DPH dle zákona o DPH Č.235/2004 Sb. v platném znění,
zaplatí uživatel před zahájením závodů na základě vyhotovené faktury správcem silnice na
výše uvedený bankovní účet vlastníka se splatností nejpozději 30 dnů ode dne jejího
vystavení. Za den úhrady se pro účely této smlouvy považuje den připsání částky náhrady na
zmíněný účet.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1/ Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu vlastníka jakkoli disponovat s
nemovitostí podle ČI. I smlouvy či přenechat právo na užívání této nemovitosti třetím osobám.
Uživatel je oprávněn užívat dotčené nemovitosti pouze k účelu sjednanému v ČI. I této
smlouvy, dle příslušné dokumentace, dále v souladu s rozhodnutím příslušného silničního
správního úřadu a v souladu s příslušným písemným vyjádřením vlastníka a správce dotčené
pozemní komunikace.

2/ Uživateli vzniká za podmínek dohodnutých touto smlouvou právo pořádat motoristické
závody v daném termínu.

3/ Uživatel je povinen uvést předmětnou pozemní komunikaci po uplynutí doby zvláštního
užívání na vlastní náklady do původního stavu a není-li to možné s ohledem na povahu závad,
do stavu, odpovídajícího předchozímu účelu nebo užití předmětné komunikace nebo se s
povinným dohodnout na přiměřené náhradě.



V.

Odstoupení od smlouvy

1/ Vlastník je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že uživatel ve stanoveném
termínu neuhradí částku uvedenou v ČI. III smlouvy, nebo nesplní další podmínky stanovené
vlastníkem ve vyjádření ze dne: 21.8.2018, pod zn.: 3362/18/KSÚS/BNT/KUB-415-451 a
vyj.ze dne: 22.8.2018 pod.zn. 3418/18/KSÚS/BN/Rou a vyj. ze dne: 23.8.2018 pod.zn.
3446/2018/KSÚS/BNT/ZR-414-85

2/ Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé
smluvní straně.

VI.

Souhlas vlastníka

Vlastník prohlašuje, že uděluje uživateli souhlas se zvláštním užíváním předmětné pozemní
komunikace podle ČI. I smlouvy pro účely pořádání motoristického závodu.

VII.

Závěrečná ustanovení

Obsah smlouvy může být měněn či doplňován pouze písemnými očíslovanými dodatky,
schválenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran (např. pro případ
změny při realizaci díla, mající vliv na výši úhrady). Smluvní strany prohlašují, že smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí. Prohlašují, že byla uzavřena na základě jejich pravé a
skutečné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, tři originály obdrží vlastník a
dva originály smluv uživatel.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy bez
předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

FinanČní kontrola jménem Středočeského kraje proběhla dne:

V Příbrami dne V Benešově dne
Uživatel Vlastník

Petr Šefr JUDr. Luděk Beneš
předseda organizačního výboru vedoucí TSÚ, oblast Benešov


