
Číslo smlouvy: 22-MP001017/15                                        D1, 0137, SO 120 Úprava místní komunikace 

Vinary – Popovice 

 

Dohoda o náhradě škody způsobené provozní činností  

na věci „místní komunikace Vinary - Popovice“  

v k. ú. Popovice u Přerova 

 
(dále jen „Smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle §51 zák. č.40/1964 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami 

 

1. Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 

zastoupené náměstkem primátora  

IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

 

jako vlastník věci na straně jedné (dále jen jako „Vlastník“) 

 

a  

 

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

jehož jménem jedná: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 

IČ 65993390 

DIČ CZ65993390 

adresa pro doručování: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 

na straně druhé (dále jen „Investor) 

 

(Vlastník a Investor společně také jako „Smluvní strany“) 

 

I. 

Úvodní prohlášení smluvních stran  

1. Statutární město Přerov je vlastníkem věci, a to místní komunikace v k.ú. Popovice u 

Přerova, tj. nemovité věci nezapsané do katastru nemovitostí (dále jen “Věc“). 

 

2. Investor je stavebníkem stavby „Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník“ (dále jen 

„Stavba“). Stavba byla povolena na základě projektové dokumentace ke stavebnímu řízení 

zpracované v prosinci 2005 Sdružením „D 0137 projekce a IČ“, zastoupené 

Dopravoprojektem Brno, a.s., Kounicova 13, 658 30 Brno. 

 

3.  Provedení této stavby vyvolává potřebu dílčí změny stávající trasy věci. Z těchto důvodů si 

Vlastník a Investor dohodli následující postup při řešení a odstraňování provozních škod.  

 

 

II. 

1. Investor se touto smlouvou zavazuje na své náklady provést přemístění (přeložení) věci, 

resp. její části z pozemku parc. č. 171 v k.ú. Popovice u Přerova na pozemek parc. č. 171, 

parc. č. 195/3 a parc. č. 196/11 vše v k. ú. Popovice u Přerova. 



Číslo smlouvy: 22-MP001017/15                                        D1, 0137, SO 120 Úprava místní komunikace 

Vinary – Popovice 

Přeložení věci bude realizováno jako SO 120 Úprava místní komunikace Vinary – 

Popovice dle schváleného projektu realizační dokumentace stavby (RDS) z ledna 2017 

zpracované firmou SHB a.s., Masná 8, 702 00 Ostrava. Konstrukce překládané vozovky a její 

povrch bude v délce prováděné úpravy ve stejné kvalitě jako její navazující část. 

 

2. Investor se zavazuje přemístit věc v termínu 12/2015 – 12/2018. 

 

3. Zásahem dotčená věc zůstává ve vlastnictví Vlastníka.   

 

4. Do 2 měsíců po ukončení prací a zaměření skutečného provedení bude mezi ŘSD ČR a 

vlastníkem uzavřen protokol o předání dokončených objektů nebo jejich ucelených částí  

(předání díla včetně součástí a příslušenství), který bude potvrzovat řádné provedení prací a 

odstranění provozní škody. Předávací protokol bude obsahovat: 

 

a) označení stran, 

b) rozsah úpravy, použitá technologie a materiál, 

c) případné nedodělky nebránící provozu s termíny jejich odstranění, 

d) délka záruční doby, 

e) podpisy účastníků. 

 

5. Investor se zavazuje v případě, že Vlastník bude realizovat úpravy stávající místní 

komunikace Vinary – Popovice, poskytnout souhlas se stavbou a součinnost s realizací této 

úpravy pod dálničním mostem SO 204 a související úpravou Vinarského potoka, za 

podmínky, že v rámci realizace úpravy místní komunikace nesmí dojít k dotčení základové 

konstrukce dálničního mostu SO 204. Budou však respektovány podmínky ochranného pásma 

dálnice. 

 

6. Statutární město Přerov uzavřením této dohody netrvá na úplném splnění podmínky č. 25, 

písm. a), b) a c) stavebního povolení č.33/2012, č.j.: MMPr/103506/2012/SKO ze 14.8.2012, 

které bylo prodlouženo rozhodnutím č. 67/2014, č.j.: MMPr/131840/2014/SKO ze dne 

6.11.2014, zejména na uvedeném šířkovém uspořádáním prostoru pod mostem SO 204 a 

veřejném osvětlení. 

 

 

III.  

Pokud bude Vlastníkovi realizací Stavby způsobená škoda (vyjma škody touto smlouvou 

upravené), je investor povinen ji podle občanskoprávních předpisů nahradit.  

 

 

IV. 

Vlastník prohlašuje, že se k datu podpisu této Smlouvy dokonale seznámil s projektovou 

dokumentací v rozsahu dle čl. I. a II. této smlouvy, zejména pak s dokumentací vztahující se 

k věci. Vlastník výslovně prohlašuje, že souhlasí s provedením Stavby a souvisejících objektů 

dle projektové dokumentace a že nemají k realizaci stavby a souvisejících objektů žádných 

výhrad. 
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V. 

 

1. Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, které podepíší obě Smluvní 

strany. 

 

2. Doručovacími adresami jsou: 

a) u Vlastníka: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2 

b) u Investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 

 

3. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží Investor a 2 Vlastník. 

 

5.  Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají na základě pravé a svobodné vůle, 

vážně a srozumitelně. Na důkaz shody vůle s obsahem připojují své podpisy. 

 

 

VI. 

 

Doložka 

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu podmíněná 

schválením právního úkonu Zastupitelstvem města Přerova na jeho ... zasedání konaném dne 

………. usnesením číslo ………...  

 

 

Přílohy:  

1) Záznam z jednání konaného dne 2. 6. 2015 ve věci předání SO 120 realizovaného v rámci 

stavby dálnice „D1 stavba 0137 Přerov – Lipník“ do vlastnictví Statutárního města Přerov  

 

 

 

V Brně dne …………………                         V Přerově dne …………………… 

 

 

 

 

………………………………                              …………………………………… 

      Mgr. David Fiala          

    ředitel Závodu Brno                                                      náměstek primátora 

 

 

 

 


