
SO 146 – Přeložka účelové komunikace v Dluhonicích 

SO 149 – Přístupová cesta za areálem Přerovských strojíren 

SO 153 – Souběžná polní cesta podél silnice I/55 vpravo 

SO 154 – Souběžná polní cesta vlevo km 79,200 – 79,420 
Číslo smlouvy Město: 

Číslo smlouvy ŘSD: 

1 

 

Statutární město Přerov 
sídlo: Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

IČ: 00301825 

zastoupené 

(dále jen „Město“) 
 

a 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

IČO: 659 93 390 

sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

kontaktní adresa: ŘSD ČR Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 

zastoupené: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 

(dále jen „ŘSD“) 

 

a 

 

(ŘSD a Město dále společně jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve 

znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 

 

SMLOUVU O PŘELOŽKÁCH ÚČELOVÝCH 

KOMUNIKACÍ   

I. 

Předmět smlouvy 

1. ŘSD je investorem stavby „D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov“  (dále jen „stavba“), 

kterou bude dlouhodobě znemožněno užívání částí účelových komunikací (dále jen 

„komunikace“) v kat. území Dluhonice, Přerov, Předmostí a Lověšice u Přerova ve 

vlastnictví Města. 

2. Obec je majetkovým správcem těchto komunikací a současně vykonává vlastnická práva 

k těmto komunikacím, jejich součástem a příslušenství. 

3. ŘSD se zavazuje na vlastní náklady provést přeložky komunikací. Konkrétně se jedná o 

tyto stavební objekty:   

SO 146 – Přeložka účelové komunikace v Dluhonicích 

SO 149 – Přístupová cesta za areálem Přerovských strojíren 

SO 153 – Souběžná polní cesta podél silnice I/55 vpravo 

SO 154 – Souběžná polní cesta vlevo km 79,200 – 79,420 
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Koncepce řešení 

SO 146 Z důvodu výstavby dálnice D1 a s ní související retenční nádrž č.13 v km 83,78 

(SO343), dojde k vybudování objektu SO146 a na něj navazující SO164, který bude sloužit 

jako příjezd k této retenční nádrži a dále přístupu do místní části obce Dluhonice SO146 

(obsluha komplexu stávajících garáží). Komunikace je navržena ve 2 kategoriích. U 

příjezdové a obslužné komunikace v km 0,185 – km 0,206 je dodržena minimální šířka 

komunikace 4,0m (navazující komunikace slouží jako příjezd k retenční nádrži, dle předpisu 

ŘSD „Výkresy opakovaných řešení R33 sjezdy k DUN“ požadovaná šířka zpevnění min. 4,0 

m). Místní komunikace od km 0,206 – KÚ slouží jako příjezdová komunikace ke garážím. 

Celková délka komunikace je 100,621 m. 

SO 149 Stavba SO103 MÚK Přerov-západ km 81,721 si vyžádá zrušení části zahrádkářské 

kolonie jižně od SO 115 - Přeložka silnice II/434 (Tovačov - Přerov) km 82,171 a přerušení 

stávajících polních cest v prostoru křižovatky. Nově navržená přístupová cesta podél větve 

103-V3 Brno – Přerov propojí přerušené cesty, tím bude umožněn přístup na pozemky ležící 

v prostoru mezi areálem Přerovských strojíren, silnicí II/434 a dálnicí. Nově navržená 

přístupová cesta SO149 navazuje v km 0,000 na stávající nezpevněnou cestu od Přerovských 

strojíren. Je vedená do souběhu s větví 103-V3 Brno - Přerov severním směrem k parcele 

č.6210/1. Konec úpravy je v km 0,077.416 u sjezdu na parcelu č.6210/1. Přístupová cesta SO 

149 má charakter účelové komunikace. Celková délka trasy činí 77,416m. 

SO 153 V rámci výstavby SO 104 MÚK Přerov – sever a SO 116 Přeložka silnice I/55 

v Přerově – Předmostí budou dotčeny polní cesty v k.ú. Přerov a Předmostí, které slouží 

k přístupu na zemědělsky obhospodařované pozemky a do zahrádkářské kolonie. SO 153 

umožní přístup na pozemky, které zůstanou po výstavbě D1 0136. Nově navržená polní cesta 

SO 153 začíná v křižovatce nezpevněných polních cest v zahrádkářské kolonii. Trasa je 

vedena v souběhu se zemním tělesem výhledové stavby „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“, 

s navazujícím objektem SO 116 Přeložka silnice I/55 v Přerově – Předmostí a větvemi MÚK 

Přerov-sever V2 a V7. V km 0,659.225 navazuje SO 153 na stávající nezpevněnou polní 

cestu, vedenou podél zahrádkářské kolonie k zemědělským pozemkům ve směru na 

Dluhonice. V km 0,064.50 – 0,111.50 je navržena gabionová zeď vyrovnávající výškový 

rozdíl mezi polní cestou SO 153 a tělesem komunikace SO 116. Polní cesta SO 153 má 

charakter účelové komunikace, Do km 0,115.00 je pravá polovina komunikace rozšířena o 

1m. Celková délka trasy činí 659,225m. Součástí polní cesty je i propustek v km 0,019.354 a 

asfaltová plocha na začátku úpravy. 

SO 154 Nově navržená polní cesta SO154 umožní propojení polních cest na straně východně 

od D1 s polními cestami západně od D1 a jižně od železniční trati, převedením polní cesty 

SO154 pod mostem SO 207 - Most přes žel.trať Brno - Přerov v km 79,444. Polní cesta 

SO154 navazuje v km 0,000 na stávající nezpevněnou polní cestu a je vedená v souběhu s D1 

severním směrem k železniční trati. Podejde v souběhu s železnicí na stranu východně od D1 

a naváže v km 0,326.291 na stávající nezpevněnou polní cestu ve směru k Lověšicím u 

Přerova. Polní cesta SO154 má charakter účelové komunikace. Celková délka trasy činí 

326,291m, 

 

na pozemcích uvedených v příloze této smlouvy a v souladu s: 

 územním rozhodnutím čj. SÚ – 3229/2005-Kl. ze dne 3.3.2006, vydaným 

Městským úřadem Přerov, které nabylo právní moci dne 12.8.2006 a s územním 

rozhodnutím čj. SMOL/240886/2019/OS/US/Sem ze dne 19.11.2019, vydaným 

Magistrátem města Olomouc, které nabylo právní moci dne 23.6.2020 

 projektovou dokumentací zpracovanou společností Dopravoprojekt Brno a.s.  

v 10/2015 a schválenou v rámci územního řízení 
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 stanoviskem Města Přerova ze dne 4.3.2016 čj. MMPr/013707/2016 

4. Realizací přeložek nedojde ke změně vlastnictví komunikací. 

5. V případě, že přeložky budou realizovány na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 

Města, zavazuje se ŘSD tyto pozemky majetkoprávně vypořádat a následně nejpozději do 

jednoho roku od kolaudace je převede do vlastnictví Města. 

II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. ŘSD se zavazuje:  

 

a) nejpozději 30 dní před plánovaným termínem zahájení realizace přeložek písemně 

oznámit Městu plánovaný termín zahájení realizace přeložek; 

b) písemně vyzvat Město k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je 

prokazována kvalita přeložek, a k polohovému a výškopisnému zaměření přeložek 

minimálně 3 pracovní dny předem; 

c) před zahájením přejímacího řízení přeložek od zhotovitele písemně vyzvat Město 

k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 10 

pracovní dní před jeho zahájením; 

d) do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu předat bezúplatně Městu tyto 

doklady: 

 dokumentaci skutečného provedení stavby DSPS 1x  (včetně CD) 

 kopii stavebního deníku (části související s přeložkou) 

 kontrolní a zkušební plán pro přeložky 

 přehled výsledků zkoušek a doklady o jakosti materiálů 

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby 1x (včetně CD)   

Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě 

v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální 

(JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a 

bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední 

souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m 

vzhledem k vybudované měřické síti. 

 geometrický plán 1x   

 hlavní prohlídku komunikací  

 kopii SOD uzavřené mezi ŘSD a zhotovitelem  

 pravomocné územní rozhodnutí na přeložky 

 pravomocné stavební povolení na přeložky 

 kolaudační souhlas na přeložky; 

  

e) po ukončení realizace přeložek u zhotovitele stavby uplatňovat, vymáhat a 

kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím 

řízení, 

f) vystavit Městu plnou moc k reklamaci vad zjištěných v záruční době a dalších 

záručních prací u zhotovitele stavby.  

 

2.    Město: 

a)   poskytne veškerou součinnost ke zdárné realizaci přeložek;                                
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b) zúčastní se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení;  

c) má právo vykonávat odborný dohled kdykoli, i bez předchozího oznámení, po 

ohlášení na místě stavby odpovědné osobě, provést kontrolu kvality a postupu 

prováděných prací a všech předepsaných zkoušek, zapisovat zjištěné závady do 

stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování; Město při těchto kontrolách 

nepřejímá odpovědnost za vady prováděných přeložek; 

b) na základě písemné výzvy ŘSD (min 3 pracovní dny předem) se zúčastní 

předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita přeložek, a 

polohového a výškopisného zaměření přeložek; 

c) má právo uplatnit při přejímacím řízení mezi zhotovitelem stavby a ŘSD 

požadavky na odstranění vad a nedodělků na přeložkách;  

d) požadovat stanovení záruční doby  v minimální délce 5 let od protokolárního 

převzetí přeložek. 

 

III. 

Kontaktní a odpovědné osoby smluvních stran 

 

Za Město: 

ve věcech smluvních: Ing. Petr Měřínský 

funkce: primátor 

e-mail:   tel: +420  

ve věcech technických: ………… 

funkce: …… 

e-mail:                     , tel.: +420 …. 

 

Za ŘSD: 

ve věcech smluvních: Mgr. David Fiala 

funkce: ředitel závodu Brno 

e-mail: david.fiala@rsd.cz, tel.: +420 549 133 498 

 

ve věcech technických: Ing. Arnošt Hájek 

funkce: referent Úseku výstavby dálnic 

e-mail: arnost.hajek@rsd.cz, tel.: +420 549 133 362  

 

IV. 

Přejímací řízení  

1. ŘSD po dokončení prací na přeložkách vyzve Město v souladu s čl. II. odst. 1 písm. c) 

smlouvy k účasti na přejímacím řízení přeložek. 

2. Přejímací řízení proběhne na místě samém za účasti zhotovitele, ŘSD a Města, přičemž 

předání a převzetí přeložek mezi ŘSD a Městem proběhne v bezprostřední návaznosti na 

předání a převzetí přeložky mezi zhotovitelem a ŘSD.  

3. Město je povinno přeložky bez vad a nedodělků (nebude-li dohodnuto jinak), od ŘSD 

převzít. V případě existence vad a nedodělků přeložek zajistí ŘSD jejich bezodkladné 



 Strana 5 (celkem 7) 

odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná 

ustanovení čl. IV. této smlouvy obdobně.  

4. O předání a převzetí přeložek ŘSD a Město sepíší protokol. 

 

V. 

Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou 

číslovaných písemných dodatků. 

2. Město  bere na vědomí, že tato Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,            

o registru  smluv  uveřejněna  prostřednictvím  registru  smluv, přičemž uveřejnění této            

smlouvy  se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí Investor. Investor se zavazuje            

také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním. 

3. Tato Smlouva  nabývá  platnosti  a stává  se účinnou  zveřejněním v registru smluv dle              

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.  

4. Tato smlouva byla schválena Radou Statutárního města Přerova Usnesením č. ................ 

z .................. zasedání Rady konané dne ....................... ve smyslu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění. 

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

 

V Brně dne    V Přerově dne 

 

Za ŘSD ČR:     Za Město:   

 

 

 

------------------------------------                                  -------------------------------------- 

Mgr. David Fiala           

ředitel Závodu Brno             primátor 
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