SMLOUVA O POSKYTNTUTÍ SLUŽEB

Krajská správa a údržba silnic St edo eského kraje, p ísp vková organizace
se sídlem:

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

I O:

00066001

DI :

CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zden k Dvo ák, MPA, editel
. smlouvy: S-2876/00066001/2019
dále jen „Objednatel“ na stran jedné
a

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
se sídlem:
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
I O:
287 86 793
DI :
CZ28786793
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2906
jejímž jménem jedná Ing. Ivan Šír, len p edstavenstva
. smlouvy:
dále jen „Poskytovatel“ na stran druhé

(Objednatel a Poskytovatel spole n dále též jen „Smluvní strany“)
uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anského zákoníku
(dále též „ob anský zákoník“), tuto
smlouvu o poskytování služeb
(dále jen „Smlouva“):
lánek 1.
Úvodní ustanovení
1.1.

Tato Smlouva je uzav ena na základ výsledk poptávkového ízení na ve ejnou
zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „II/121 Votice, ul. Husova“ (dále jen
„Zakázka“).

1.2.

P edm tná Zakázka a/nebo stavba m že být za azena do staveb/zakázek
spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“),
Evropských fond , regionálních opera ních program , pop . jiných dota ních titul .

lánek 2.
P edm t Smlouvy
2.1.

Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na sv j náklad,
na své nebezpe í a s náležitou odbornou pé í provést služby, které jsou specifikovány
dále v této Smlouv a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky
poskytovaných služeb p evzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen ídit se p i provád ní služeb dle této
Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dot ena povinnost Poskytovatele upozornit
na p ípadnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si ud lení takového pokynu
v písemné form a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v p ípad ,
že Objednatel po Poskytovatelov upozorn ní na svém nevhodném pokynu trvá.

2.2.

P edm tem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
(dále jen „DÚR“) v etn výkonu inženýrské innosti k územnímu rozhodnutí (dále
jen „I k ÚR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) v etn výkonu
inženýrské innosti ke stavebnímu povolení (dále jen „I k SP“), projektové
dokumentace pro provád ní stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru
(dále jen „AD“) na akci
„II/121 Votice, ul. Husova“
Konkrétn se jedná o provedení pr zkum a zam ení, zhotovení projektové
dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace
v úrovni DÚR, DSP, PDPS v etn položkového rozpo tu a výkazu vým r a
zabezpe ení inženýrské innosti pro vydání územního rozhodnutí a p íslušných
stavebních povolení (p ípadn kladného stanoviska k ohlášení stavby) v etn podání
žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí a podání žádosti o vydání
pravomocného stavebního povolení.
Sou ástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty
a p eložky inženýrských sítí.
Za ú elem pln ní zakázky Objednatel poskytuje poskytovateli bezplatn následující
dokumenty:
-

Technická specifikace

2.2.1. Pr zkumy a zam ení
Zhotovení pot ebných pr zkum (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, pop .
stavebn technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro ádné zhotovení DÚR, DSP a
PDPS. Pr zkumy budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v p íslušném technickém
p edpisu, který je uve ejn n na www.pjpk.cz.
Zpracování mapového podkladu na základ zam ení a obstarání podklad u majitel
a správc inženýrských sítí (zam ení).
Zam ení polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové
dokumentace v etn zam ení viditelných znak podzemních inženýrských sítí,
solitérních strom od pr m ru 10 cm, chodník , ulic, vjezd a ostatních p edm t
m ení.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sít budou zobrazeny podle
dodaných podklad od jejich správc . Pokud budou získána digitální data, budou tyto
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sít zakresleny jako ov ené. Ostatní budou zakresleny podle p evzatých podklad
neov enou zna kou.
2.2.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)
DÚR bude realizována v rozsahu p ílohy . 4 k vyhlášce . 499/2006 Sb., Obsah a
rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo za ízení
nebo rozhodnutí o zm n stavby a o zm n vlivu stavby na využití území a v souladu
s obecn závaznými právními a technickými p edpisy, v souladu se souvisejícími
resortními sm rnicemi a dle podmínek a požadavk Objednatele.
DÚR bude zárove zpracována v podrobnosti podle Sm rnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací v platném zn ní a TKP-D (viz www.pjpk.cz) Sou ástí
poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu a po jeho odsouhlasení
vyhotoví a provede vyn tí pozemk ze zem d lského p dního fondu.
2.2.3. Dokumentace ke stavebnímu ízení (DSP)
DSP bude realizována v rozsahu p ílohy . 5 k vyhlášce . 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve zn ní pozd jších p edpis
(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecn závaznými právními a
technickými p edpisy, v souladu se souvisejícími sm rnicemi a dle podmínek a
požadavk Objednatele. DSP bude zárove zpracována v podrobnosti podle Sm rnice
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném zn ní (viz www.pjpk.cz) a
TKP-D.
2.2.4. Projektová dokumentace pro provád ní stavby (PDPS)
PDPS bude realizována v rozsahu p ílohy . 6 k vyhlášce . 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve zn ní pozd jších p edpis a
dále bude vypracována tak, aby odpovídala požadavk m na dokumentaci pro zadávací
ízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí spl ovat požadavky
stanovené zákonem . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „zákon
o ZZVZ“) a vyhláškou . 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení
p edm tu ve ejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem vým r, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „vyhláška
o p edm tu stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecn
závaznými právními a technickými p edpisy, podmínkami stanovenými zadávací
dokumentací a požadavky Objednatele.
PDPS musí dodržet návrh ur ený DSP ov enou ve stavebním ízení a zohlednit
požadavky povolení k odstran ní stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu
a vodoprávního rozhodnutí.
PDPS up esní technické a kvalitativní požadavky pot ebné pro jednozna né vymezení
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace,
které p edstavují technické charakteristiky prací a materiál , které mají být použity
p i provád ní stavby. Tyto musí být popsané objektivním zp sobem, který zajiš uje
užití za ú elem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být
stanoveny tak, aby ur itým dodavatel m zaru ovaly konkuren ní výhodu nebo
vytvá ely neod vodn né p ekážky hospodá ské sout že.
Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:
a)

eské technické normy p ejímající evropské normy nebo jiné národní
technické normy p ejímající evropské normy,

3

b)

evropská technická schválení,

c)

obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným
lenskými státy Evropské unie a uve ejn né v Ú edním v stníku Evropské
unie,

d)

mezinárodní normy, nebo

e)

jiné typy technických
normaliza ními orgány.

dokument

než

normy,

vydané

evropskými

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a p íjmení, specifická ozna ení výrobk a služeb, která platí pro ur itého podnikatele
nebo jeho organiza ní složku za p ízna né, patenty na vynálezy, užitné vzory,
pr myslové vzory, ochranné známky nebo ozna ení p vodu.
Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem vým r a rozpo et. Soupis prací
bude vyhotoven podle Oborového t ídníku stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu
pln ní. Soupis prací bude Objednateli p edán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz
vým r a soupis prací musí být rozpracován podrobn do jednotlivých položek. U
jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena p íslušné položky, po et jednotek
v položce, množství a celková cena za položku.
Poskytovatel bude pln odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu vým r
a položkového rozpo tu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o p edm tu
stavebních prací.
V p ípad , že bude akce financována z IROP/ITI/SFDI bude výkaz vým r a soupis
prací zpracován v rozsahu stanoveném Datovým p edpisem pro tvorbu a p edávání
soupisu prací, nabídkových rozpo tu a jejich erpání v digitální podob (XC4) – viz
https://www.xc4.cz/. V ostatních p ípadech financování bude výkaz vým r a soupis
prací zpracován v programu na vyhotovení rozpo tu (nap . URS, ASPE, apod.)
sou asn bude rozpo et p edán v tabulkovém editoru. Zdroj financování akce bude
up esn n kontaktní osobou zadavatele uvedenou v l. 8.1.
Sou ástí pln ní je i poskytnutí sou innosti Poskytovatele p i zpracování dodate ných
informací v rámci výb rového ízení na zhotovitele stavby a zpracování
konsolidovaných zn ní dokument , které byly ve výb rovém ízení na zhotovitele
opravovány.
2.2.5. Výkon investorsko-inženýrské innosti (I ) p i územním ízení
P edm tem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s p íslušnými
ve ejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemk a sousedních nemovitostí,
správci sítí, p ípadn dalšími dot enými subjekty, získání doklad a stanovisek za
ú elem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí
poskytnutí technické pomoci p i ešení p ípadných problém vzniklých v rámci
ve ejnoprávního projednání dot ené stavby na místn p íslušném stavebním ú adu.
Zhotovitel je rovn ž povinen se na vyzvání ú astnit veškerých jednání, které souvisejí
s projednáním dot ené stavby v rámci ve ejnoprávního projednání a poskytnout
nezbytnou sou innost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí.
2.2.6. Výkon investorsko-inženýrské innosti (I ) p i stavebním ízení
P edm tem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu ízení s p íslušnými
ve ejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemk a sousedních nemovitostí
(oprávn ný z v cného b emene), správci sítí, p ípadn dalšími dot enými subjekty a
získání doklad a stanovisek za ú elem vydání stavebního povolení, vypracování a
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podání žádosti o povolení stavby (p ípadn dalších povolení podmi ujících realizaci
stavby, nap . vodoprávní souhlas, povolení k odstran ní stavby atd.), a ú ast p i
stavebním ízení. Do rámce výkonu specifikované I je zahrnuto též zabezpe ení
majetkoprávní agendy spojené s p ípravou stavby v etn zabezpe ení p íslušných
smluv (nap . vstup na pozemky, v cná b emena, a pronájmy pozemk , pop ípad
objekt , atd.). Nedílnou sou ástí majetkoprávní agendy je i projednání s dot enými
majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místn p íslušné
katastrální pracovišt . Sou ástí I je i zajišt ní prodloužení stavebního povolení
v p ípad
nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení,
a to v dostate ném p edstihu.
Bude-li to technické ešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel p ednostn
a po dohod s Objednatelem p i majetkoprávním projednání zejména tyto druhy
smluv:
a)

Smlouvu podle § 1746 odst. 2 ob anského zákoníku o možnosti provést stavbu
na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku);

b)

Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. ob anského zákoníku;

c)
d)

Smlouvu o výp j ce podle ustanovení § 2193 ob anské zákoníku;
Smlouvu o z ízení v cného b emene (služebnosti) dle ustanovení § 1257
a násl. ob anského zákoníku.

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele.
V p ípad , že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemk ,
informuje Poskytovatel o této skute nosti neprodlen Objednatele, který rozhodne
o dalším postupu v dané v ci, a to na výrobním výboru svolaném neprodlen
Poskytovatelem po zjišt ní této skute nosti. Sou ástí majetkoprávní p ípravy není
zajišt ní podklad pro vyvlastn ní. Objednatel nep edpokládá využití vyvlastn ní jako
nástroje zajišt ní majetkoprávní p ípravy. Pokud tato situace nastane, eší tuto innost
jiný zhotovitel dle podklad p edaných Poskytovatelem.
Majetkoprávní p íprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro
výkon majetkoprávní p ípravy dopravních staveb, v platném zn ní, který si
poskytovatel vyžádá od Objednatele nejpozd ji ke dni zahájení majetkoprávní
p ípravy Akce.
2.2.7. Výkon autorského dozoru stavby
Sou ástí p edm tu pln ní je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až
do vydání kolauda ního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele.
Rozsah inností AD je dán p ílohou . 5 technických kvalitativních podmínek . 1 (viz
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).
Poskytovatel bude provád t posuzování návrh dodavatel na zm ny a odchylky
oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technickoekonomických parametr p edm tného díla.
Zjistí-li Poskytovatel p i výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby,
uv domí bez zbyte ného odkladu o této skute nosti, zpravidla zápisem do stavebního
deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uv domí v p ípad nebezpe í z prodlení
i v p ípad nebezpe í vzniku škody. V od vodn ných p ípadech uvede stru nou
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající d sledky.
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Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD,
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD
zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával pot ebné podklady týkající
se realizace stavby a kontrolních dn stavby.
Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatel podílejících se na výkonu AD nebude
p ipravovat ani se podílet na p íprav realiza ní dokumentace této stavby
pro zhotovitele stavby.

2.3.

V p ípad , že místn p íslušný stavební ú ad bude na podklad p edloženého
technického ešení souhlasit s využitím spole ného ízení pro územní a stavební
ízení, bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzav en dodatek, na základ
kterého se upraví termín pln ní a rozsah prací.

2.4.

Do p edm tu pln ní jsou zahrnuty i služby v tomto lánku výše nespecifikované, které
však jsou k ádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem
ke své kvalifikaci a zkušenostem m l nebo mohl v d t. Mezi tyto služby se ne adí
vyhotovení dokumentace skute ného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel
stavby. Provedení služeb uvedených ve v t prvé tohoto odstavce však v žádném
p ípad nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb.

2.5.

Nejpozd ji do 2 týdn od zahájení pln ní je Poskytovatel povinen svolat vstupní
jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce
(konání výrobních výbor /kontrolních dn I apod.). B hem zpracování každého
stupn projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimáln t i výrobní
výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to
z d vodu nutnosti odsouhlasení technického ešení.
lánek 3.
P edání výsledk poskytnutých služeb

3.1.

Protokolární p edání výsledk poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli
prob hne na adrese: Krajská správa a údržba silnic St edo eského kraje, p ísp vková
organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov.

3.2.

V p ípad DSP bude Objednateli nejd íve p edložen koncept k projednání. Objednatel
do 14 dní p edloží Poskytovateli p ipomínky k DSP, se kterými se Poskytovatel
vypo ádá ve lh t stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárn p edá
istopis, a to vše p i respektování termín stanovených v l. 5 této Smlouvy.

3.3.

Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli p edány v následujícím po tu
výtisk a formátu:
Pr zkumy a zam ení

1x v listinné podob a 1x
digitáln na flash disku

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

3x v listinné podob a 1x
digitáln na flash disku

Dokumentace pro ohlášení stavby

5x v listinné podob a 1x
digitáln na flash disku

nebo k žádosti o stavební povolení (DSP)

1x (potvrzená
ú adem)

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

3x v listinné podob a 1x
digitáln
na flash disku ,
p i emž 1 x ocen ná
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stavebním

Dokladová ást

1x v tišt né podob a 1x
digitáln na flash disku

Originál pravomocného územního rozhodnutí v etn dokladové ásti a stavebního
povolení (p ípadn kladného stanoviska k ohlášení stavby) v etn dokladové ásti a
ov ené projektové dokumentace.
1x v tišt né podob
(+ 1x kopie na flash disku).
3.4.

Poskytovatel p edá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou
dokumentaci v elektronické (digitální) podob umož ující její využití v dalších
stupních zem m ických a pr zkumných prací a projektové p ípravy nebo pro zadání
stavebních prací, a to v otev eném formátu nap . s p íponou *dwg a formátu PDF.

3.5.

Každé vyhotovení istopisu projektové dokumentace bude opat eno autoriza ním
razítkem oprávn ného projektanta.
lánek 4.
Dodate né služby

4.2.

Objednatel m že požadovat zm nu rozsahu služeb, a to p i respektování povinností
Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém p ípad povinen vyhov t
požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbyte ného odkladu
podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby
sjednané ve Smlouv s tím, že:
a)

p i snížení rozsahu se cena stanovená dle l. 6.1 odpovídajícím zp sobem
sníží,

b)

p i zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základ
cen uvedených v ocen ném soupisu prací v nabídce na uzav ení Smlouvy.
V p ípad , že není možné cenu stanovit tímto zp sobem, bude cena takových
služeb stanovena na základ jednotkové ceny (K /hod), a to ve výši, která
nep esáhne cenu obvyklou v míst a ase pro daný typ a charakter innosti,

c)

termín dokon ení služeb se ve vhodných p ípadech p im en upraví dohodou
Smluvních stran,

d)

snížení i zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této
Smlouv .
lánek 5.

5.1

Termíny pln ní
Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:
5.1.1

Dokumentace k územnímu rozhodnutí + dokumentace ke stavebnímu povoleníkoncept
§ Nejpozd ji 4 m síc od ú innosti Smlouvy

5.1.2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí + dokumentace ke stavebnímu povolení istopis
§ Nejpozd ji do 2 týdn od obdržení písemných p ipomínek ke konceptu
dokumentace ke stavebnímu povolení od Objednatele

5.1.3

Majetkoprávní vypo ádání:
§ Varianta 1: bude-li vyvlastn ní nutné

7

- do 3 m síc od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním
vyvlastn ní,
§ Varianta 2: nebude-li vyvlastn ní nutné
- do 3 m síc
od schválení kupních smluv objednatelem
(Zastupitelstvem St edo eského kraje)
Pozn. Pokud bude objednatelem požadováno provést majetkoprávní vypo ádání
p ed zahájením realizace stavby a nebude možné uzav ít smlouvy o právu provést
stavbu.
5.1.4

Projektová dokumentace pro provád ní stavby
§ Nejpozd ji do 3 týdn od vydání pravomocného stavebního povolení
nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení pln ní na této díl í ásti
služeb

5.1.5

Výkon autorského dozoru
§ Na výzvu Objednatele, v pr b hu realizace stavby, do kolaudace stavby

5.2

Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lh ty pro dokon ení, jestliže došlo nebo
dojde ke zdržení z d vod , které nejsou na stran poskytovatele. Po obdržení žádosti
poskytovatele objednatel zváží všechny podp rné argumenty poskytnuté objednatelem
a odpovídajícím zp sobem prodlouží lh tu pro dokon ení.
lánek 6.
Cena za poskytování služeb

6.1.

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za ádné poskytnutí služeb dle této
Smlouvy odm nu v následující výši:
a)

Cena za AD je stanovena na základ závazné hodinové sazby uvedené v p íloze .
2 – Ocen ný soupis prací, vynásobené skute ným rozsahem Poskytovatelem
poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu
pln ní. Hodinová sazba je stanovena v K bez dan z p idané hodnoty (dále jen
„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu pln ní této Smlouvy
Poskytovatelem.

b)

Ceny za ostatní díl í služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základ
závazných cen za jednotlivé díl í služby uvedených v p íloze . 2 – Ocen ný
soupis prací. Ceny za díl í služby jsou stanoveny v K bez dan z p idané hodnoty
(dále jen „DPH“). Ceny za díl í služby jsou stanoveny jako nem nné a kone né a
jsou závazné po celou dobu pln ní dle této Smlouvy.

6.2.

K cenám stanoveným dle l. 6.1 této Smlouvy bude vždy p ipo tena DPH ve výši
platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní.

6.3.

Ceny stanovené dle l. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a
v ci nezbytné k ádnému poskytnutí služeb, a to v etn cestovného, stravného apod.
Na výši cen dle l. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných
náklad , jakož i p ípadná zm na kursu eské koruny po podpisu Smlouvy, pop ípad
jiné vlivy.

6.4.

Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovn p ejímá nebezpe í zm ny okolností
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 ob anského zákoníku.

8

lánek 7.
Platební podmínky
7.1.

Podkladem pro úhradu bude da ový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“),
vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. P ílohou faktury bude vždy
Objednatelem podepsaný p edávací protokol s popisem skute n provedených prací.

7.2.

Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovn vylu ují použití ustanovení § 2611
ob anského zákoníku.

7.3.

Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyú tována po p evzetí
istopisu DÚR (tj. po zapracování p ipomínek a požadavk Objednatele) bez vad
a nedod lk Objednatelem.

7.4.

Cena za inženýrskou innost pro DÚR bude Poskytovatelem vyú tována ve dvou
splátkách, a to následovn : 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyú továno do
10 dní po podání žádosti o územní rozhodnutí k p íslušnému stavebnímu ú adu, a
zbývající ást ceny bude vyú tována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního
rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající ást ceny bude vystavena na základ písemného
potvrzení Objednatele o p evzetí územního rozhodnutí s vyzna enou doložkou právní
moci.

7.5.

Cena za provedení pot ebných pr zkum a zam ení dle l. 2.2.1 Smlouvy bude
Poskytovatelem vyú tována po p evzetí istopisu DSP Objednatelem.

7.6.

Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyú tována po p evzetí
istopisu DSP (tj. po zapracování p ipomínek a požadavk Objednatele) bez vad a
nedod lk Objednatelem.

7.7.

Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyú tována po p evzetí
istopisu PDPS bez vad a nedod lk Objednatelem.

7.8.

Cena za inženýrskou innost pro DSP bude Poskytovatelem vyú tována ve dvou
splátkách, a to následovn : 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyú továno do
10 dní po podání žádosti o stavební povolení k p íslušnému stavebnímu ú adu, a druhá
zbývající ást ceny bude vyú tována Poskytovatelem po nabytí právní moci
stavebního povolení (a p ípadn dalších povolení podmi ujících realizaci stavby,
nap . vodoprávní souhlas, povolení k odstran ní stavby atd. Faktura na tuto zbývající
ást ceny bude vystavena na základ písemného potvrzení Objednatele o p evzetí
všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmi ující realizaci stavby s vyzna enou
doložkou právní moci.

7.9.

Cena za AD bude Poskytovatelem vyú tována vždy jednou m sí n dle skute ného
po tu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato
evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následn i sou ástí
faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby p edá
Poskytovatel Objednateli do 5 dn po ukon ení m síce, ve kterém byl AD realizován,
spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokument p edaných v rámci
AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby
bezodkladn schválí nebo vznese své p ipomínky. Datum uskute n ní zdanitelného
pln ní je vždy poslední den p íslušného kalendá ního m síce.

7.10.

Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dn od jejich vystavení, p i emž
faktura musí být Objednateli doru ena alespo 25 dní p ed datem splatnosti na adresu
dle l. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti p edepsané dle zák. .
235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis a dále íslo
Smlouvy a název Zakázky. V p ípad , že faktura nebude obsahovat n kterou
z p edepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybn , je Objednatel oprávn n
takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lh ta splatnosti v takovémto p ípad po íná
b žet znovu až od vystavení opravené i dopln né faktury. Veškeré platby dle
Smlouvy budou probíhat výlu n bezhotovostním p evodem v eské m n , a to na
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ú et Poskytovatele uvedený na faktu e. P íslušná ástka se považuje za uhrazenou
okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní ú et Poskytovatele.
7.11.

Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:
Krajská správa a údržba silnic St edo eského kraje, p ísp vková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Faktury je možné doru it také prost ednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu:

podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované ernobíle.
7.12.

Veškeré Objednatelem p edem schválené správní poplatky související s inženýrskou
inností (nap . kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znale né aj.) budou Poskytovateli
proplaceny dle Poskytovatelem skute n uhrazené výše, a to na základ ú etního
dokladu a po odevzdání p íslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad
a nedod lk .

7.13.

Objednatel prohlašuje, že pln ní dle této smlouvy použije výlu n pro ú ely, které
nejsou p edm tem dan z p idané hodnoty, resp. p íjemce ve vztahu k da ovému
pln ní nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u pln ní dle této smlouvy
nepoužije režim p enesené da ové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména
§ 92 e (stavební práce) zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty. Pln ní dle
této smlouvy je pln ním souvisejícím s inností výkonu ve ejné správy v souladu se
zákonem . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .
lánek 8.
Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1.

Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v eském
jazyce a výhradn osobním doru ením, doporu enou poštou nebo kurýrní službou
na níže uvedené adresy:
P i doru ování Objednateli:

Krajská správa a údržba silnic
St edo eského kraje, p ísp vková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám:
JUDr. Lud k Beneš

P i doru ování Poskytovateli: Adresa:
K rukám:

Haškova 1714/3,
500 02 Hradec Králové
Ing. Ivan Šír, len p edstavenstva

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v eském
jazyce prost ednictvím následujících kontakt :
V p ípad Objednatele:

Jméno:
E-mail:

JUDr. Lud k Beneš

Jméno:
E-mail:

Miloslav Pohunek

Jméno:
E-mail:

Mgr. Milan Plachý
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V p ípad Poskytovatele:

8.2.

Jméno:
E-mail:
Tel.:

Ing. Ivan Šír

Veškeré zm ny kontaktních údaj uvedených v l. 8.1 je smluvní strana, jíž se zm na
týká, povinna písemn sd lit druhé smluvní stran s tím, že zm na kontaktních údaj
nabývá ú innosti ve vztahu k druhé smluvní stran doru ením tohoto sd lení.
lánek 9.
Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstran ní vad

9.2.

Smluvní strany výslovn sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb
a za odstran ní vad po Poskytovateli nepožaduje.
lánek 10.
Záru ní doba

10.1.

Záru ní doba na poskytnuté služby iní 24 m síc . Záru ní doba po íná dnem
následujícím po dni p edání a p evzetí služeb, nebo p íslušné ásti služeb dle l. 2 této
Smlouvy.

10.2.

Vady zjišt né b hem záru ní doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech
stanovených Objednatelem s p ihlédnutím k vad . Poskytovatel je povinen p i
reklamaci vad v záru ní dob do 15 dn po obdržení písemné reklamace
od Objednatele navrhnout zp sob a termín odstran ní vad.

10.3.

Nebezpe í škody na v cech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese
Poskytovatel až do dne jeho p edání a p evzetí Objednatelem bez vad a nedod lk .
lánek 11.
Smluvní pokuty

11.1.

Nedokon í-li Poskytovatel služby, resp. ást služeb ve lh tách pro jejich dokon ení
dle l. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendá ní den, o
který se opozdilo dokon ení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožd n dodaných služeb
bez DPH dle l. 6. této Smlouvy, maximáln však 10 % celkové ceny uvedené v
nabídce na uzav ení Smlouvy.

11.2.

P evezme-li Objednatel služby s vadami a nedod lky, stanoví v zápise o p edání a
p evzetí služeb doby k odstran ní t chto vad a nedod lk . Za neodstran ní vad a
nedod lk v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 500,- K za každou vadu a den prodlení.

11.3.

Je-li služba (dokumentace v konceptu i istopisu) poskytnuta s vadami spo ívajícími
v p ímém rozporu s platnými eskými státními normami ( SN), m že Objednatel
požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. K za každý p ípad
porušení. Za vadu ve smyslu tohoto l. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi
p edm tem služby a SN z objektivních d vod a Poskytovatel na toto Objednatele
písemn (nap . záznamem z jednání) p ed odevzdáním konceptu/ istopisu pln ní
upozorní

11.4.

Smluvní pokuta je splatná doru ením písemného oznámení o jejím uplatn ní
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními
údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatn ní, p i emž se zaplacením
smluvní pokuty rozumí její p ipsání, resp. p ipsání odpovídající ástky na bankovní
ú et Objednatele. Objednatel je oprávn n svou pohledávku z titulu smluvní pokuty
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zapo íst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle l.
6.1 této Smlouvy.
11.5.

Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavin ní
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

11.6.

Smluvní pokutou není dot eno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy.
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

11.7.

V p ípad prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávn n požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními p edpisy. Poskytovatel není oprávn n
zapo íst jakékoli své pohledávky oproti nárok m Objednatele. Náhrada škody
zp sobené p ípadným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

11.8.

Smluvní strany shodn prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto
lánku za p im ené.

12.1.

12.2

lánek 12.
Práva duševního vlastnictví k dokumentaci
Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s ú elem
Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto
ohledu také oprávn n poskytnout výsledky služeb t etím osobám i na n výsledky
služeb p evést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel
je tak oprávn n postoupit na t etí osobu veškeré licence, p evést právo vlastnické k
hmotným podklad m a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních
p edpis , které Poskytovatel Smlouvou ud lil Objednateli v souvislosti s výsledky
služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení i vyjád ení Poskytovatele.
Poskytovatel uzav ením Smlouvy oprav uje Objednatele a ud luje mu veškeré
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných
p edm t práv duševního vlastnictví, které Objednatel pot ebuje k ádnému užívání
výsledk služeb. Objednatel je zejména oprávn n k nezbytnému rozmnožování
dokumentace, jejímu rozši ování, úprav a zm nám, stejn jako k poskytnutí t chto
oprávn ní t etí osob . Objednatel však není povinen tato oprávn ní (licence) využít.
Souhlasy (licence) k p edm t m práv duševního vlastnictví jsou územn neomezené
(tj. jsou ud leny jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zahrani í), jsou ud leny
na celou dobu trvání p edm tných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostrann
vypov d t. Poskytovatel tedy zejména není oprávn n vypov d t i jinak jednostrann
zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných p edm t práv
duševního vlastnictví, které na základ Smlouvy poskytl Objednateli.
lánek 13.
Pojišt ní

13.1.

Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojišt ní své
odpov dnosti za škodu zp sobenou t etí osob p i výkonu podnikatelských inností,
které jsou sou ástí pln ní dle této Smlouvy, a to s pojistným pln ním vyplývajícím
z takového pojišt ní minimáln v hodnot celkové ceny uvedené v nabídce na
uzav ení Smlouvy.

13.2.

Poskytovatel je povinen p edložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na p edchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení p íslušné
pojiš ovny, p íp. potvrzení pojiš ovacího zprost edkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojišt ní v rozsahu požadovaném v p edchozím odstavci této
Smlouvy.
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13.3.

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou Poskytovatelem t etím osobám musí
rovn ž zahrnovat i pojišt ní všech poddodavatel Poskytovatele, p ípadn je
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojišt ní v p im eném rozsahu sjednali
i všichni jeho poddodavatelé, kte í se pro n j budou podílet na poskytování služeb
podle této Smlouvy.
lánek 14.
Odstoupení od Smlouvy

14.1

Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávn n od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Poskytovateli k p erušení poskytování služeb, a to i bez uvedení
d vod . Objednatel m že dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k
p erušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlu n ) v p ípad , že nebude zajišt no
dostate né financování p edm tné stavby (nap . dojde ke zm n investi ní politiky
z izovatele - Krajského ú adu St edo eského kraje, ke zm n strategie realizace
vybraných silni ních staveb z izovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen
investi ní zám r stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finan ních prost edk
v rámci p ipravované/zasmluvn né akce apod.) a/nebo nastanou jiné p ekážky
realizace p edm tné stavby (nap . nemožnost projednání i vydání územního
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen
provést všechna nezbytná opat ení k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozd ji
do 5 pracovních dn od obdržení pokynu Objednatele k p erušení poskytování služeb
nebo od ukon ení Smlouvy.

14.2

Poskytovatel je oprávn n odstoupit od Smlouvy v p ípad , že:
a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden m síc s úhradou pen žitých
závazk ve lh tách splatnosti dle této Smlouvy;
b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného p íkazu i po té, co
Poskytovatel na takový nevhodný p íkaz Objednatele písemn upozornil;
c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, pop . bude návrh na vyhlášení
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;
d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, pop . takovýto
insolven ní návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.

14.3

Smluvní strany v p ípad odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004
odst. 2 povinnost vrátit si pln ní, které již bylo poskytnuto p ed odstoupením
od Smlouvy, ledaže již p ijaté pln ní nemá samo o sob pro Objednatele význam.

14.4

V p ípad jednostranného ukon ení Smlouvy z d vod nikoli na stran Poskytovatele
má Poskytovatel v p ípad ástí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny
dle této Smlouvy, nárok na úhradu ú eln vynaložených náklad na pln ní t chto ástí
služeb. Tyto náklady budou vy ísleny na základ dohody Smluvních stran.

14.5

Odstoupením od Smlouvy není dot en již existující nárok smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty.

14.6

Odstoupení od Smlouvy je ú inné doru ením písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní stran .
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lánek 15.
Ostatní ujednání
15.1.

Poskytovatel není oprávn n zadat realizaci p edm tu této Smlouvy poddodavatel m
v rozsahu v tším než 10% (vyjád eno podílem na celkové cen za poskytované služby
dle lánku 6. této Smlouvy) bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele.
Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatel stejn jako
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele.

15.2.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu ob ma smluvními stranami a ú innosti
dnem jejího zve ejn ní v registru smluv. Zhotovitel bere na v domí a souhlasí s tím,
že Objednatel tuto Smlouvu uve ejní v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv)

15.3.

Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

15.4.

Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovn upraveny v této Smlouv , se ídí p edevším p íslušnými
ustanoveními ob anského zákoníku s výjimkou t ch ustanovení, jejichž použití
smluvní strany bu výslovn vylou ily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním
v této Smlouv .

15.5.

Smluvní strany si nep ejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní i budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouv ujednáno jinak.

15.6.

Je-li nebo stane-li se n které ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která z stávají nadále platná a ú inná.

15.7.

Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou ešeny
nejprve smírn . Nepoda í-li se smírného ešení dosáhnout, bude spor rozhodnut
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.8.

Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich ást i pln ní dle této Smlouvy jakoukoliv ást
pln ní poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Na ízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) . 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údaj a o volném pohybu t chto údaj a o
zrušení sm rnice 95/46/ES (obecné na ízení o ochran osobních údaj )), je
Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit pln ní svých povinností v GDPR
stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku pln ní svých
smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údaj poskytnutých Objednatelem,
a/anebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skute nost
Objednatele upozornit a bezodkladn (vždy však p ed zahájením zpracování osobních
údaj ) s ním uzav ít Smlouvu o zpracování osobních údaj , jejíž vzor bude
Poskytovateli p edložen Objednatelem. Smlouvu dle p edcházející v ty je dále
Poskytovatel s Objednatelem povinen uzav ít vždy, když jej k tomu Objednatel
písemn vyzve.

15.9.

Poskytovatel není oprávn n bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele p evést
na t etí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu t etí osob , zastavit i jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv
pohledávkami.

15.10. Tuto Smlouvu je možno m nit, dopl ovat a upravovat pouze vzestupn íslovanými
písemnými dodatky ke Smlouv , podepsanými ob ma Smluvními stranami.
15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podob , p i emž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.
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15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodn a vážn ,
že považuje obsah této Smlouvy za ur itý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skute nosti, jež jsou pro uzav ení této Smlouvy rozhodující.
15.13. Nedílnou sou ást této Smlouvy tvo í p ílohy:
P íloha . 1 - Technická specifikace
P íloha . 2 - Ocen ný soupis prací
P íloha . 3 - Plná moc
V í anech dne _________

V Hradci Králové dne 10.9.2019

______________________________

_____

Krajská správa a údržba silnic
St edo eského
kraje,
p ísp vková
organizace

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Ing. Ivan Šír, len p edstavenstva

Mgr. Zden k Dvo ák, MPA, editel
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___

P íloha . 3
Plná moc
St edo eský kraj
se sídlem:
Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PS 150 21
70891095
I O:
DI :
CZ70891095
Zastoupený:

Krajskou správou a údržbou silnic St edo eského kraje, p ísp vkovou organizací
se sídlem:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
00066001
I O:
CZ00066001
DI :
zastoupená:
(zmocnitel)

Mgr. Zde kem Dvo ákem, MPA, editelem

ud luje plnou moc

spole nosti Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
I O: 287 86 793
zapsané v Obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2906
jednající Ing. Ivanem Šírem, lenem p edstavenstva
(zmocn nec)
k tomu, aby zmocnitele zastupovala p i všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem
inženýrské innosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního
povolení (se zajišt ním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:
„II/121 Votice, ul. Husova“
Zmocn nec je podle této plné moci oprávn n k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování
zejména v následujících innostech a právních jednáních:
a)
-

-

Ve vztahu k územnímu ízení

jednání se t etími osobami, dot enými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a
s ú astníky správních ízení za ú elem vydání veškerých dokument , stanovisek,
vyjád ení, povolení, souhlas a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání
pravomocného územního rozhodnutí,
uskute ování všech nezbytných právních jednání a procesních úkon jménem
zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a p edkládání žádostí, návrh a podání podle
zákona . 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a . 500/2004 Sb. (správní ád), p ípadn
dalších právních p edpis , zastupování zmocnitele ve správních ízeních, v . p ebírání
veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgán , zastupování
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zmocnitele p i ústních jednáních, podávání opravných prost edk proti správním
rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do t chto rozhodnutí.
b)
-

-

-

jednání se t etími osobami, dot enými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a
s ú astníky správních ízení za ú elem vydání veškerých dokument , stanovisek,
vyjád ení, povolení, souhlas a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání
pravomocného stavebního povolení,
uzavírání p íslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o z ízení služebnosti, smlouvy
nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na n mž má být umíst na
p edm tná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dot en do asným
záborem, z ízením služebnosti atp.,
zajiš ování vklad vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
uskute ování všech nezbytných právních jednání a procesních úkon jménem
zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a p edkládání žádostí, návrh a podání podle
zákona . 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a . 500/2004 Sb. (správní ád), p ípadn
dalších právních p edpis , zastupování zmocnitele ve správních ízeních, v . p ebírání
veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgán , zastupování
zmocnitele p i ústních jednáních, podávání opravných prost edk proti správním
rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do t chto rozhodnutí.
c)

-

Ve vztahu ke stavebnímu ízení

Ve vztahu ke katastrálnímu ú adu

zajiš ování vklad vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
jednání a vykonávání úkon jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a
p edkládání žádostí, návrh a podání, podle zákona . 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , resp. dle zákona 500/2004
Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , zastupování zmocnitele ve správních
ízeních zahájených dle výše uvedeného p edpisu, v . p ebírání veškerých souvisejících
písemností a rozhodnutí p íslušných správních orgán , zastupování zmocnitele p i ústních
jednáních, podávání opravných prost edk proti správním rozhodnutím a vzdání se
jménem zmocnitele práva na odvolání do t chto rozhodnutí

Zmocn nec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávn n, vykonávat prost ednictvím
pracovník pov ených k tomu interními p edpisy, pop . t mi pracovníky, u nichž je to vzhledem
k jejich pracovnímu za azení obvyklé.
Plná moc je vystavena do doby vydání kolauda ního souhlasu pro p edm tnou stavbu.
V í anech dne
…………………………………………….
Krajská správa a údržba silnic St edo eského kraje,
p ísp vková organizace
Mgr. Zden k Dvo ák, MPA, editel
Plnou moc p ijímám dne 10.9.2019
Ing. Ivan Šír, len p edstavenstva
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Technická specifikace
Název akce :
Místo realizace akce :

II/121 Votice, ul. Husova
silnice II/121 a III/ 12148 Votice

Stani ení: km 58,743 – 59,966 ( II/121)
km 0,000 – 0,500 ( III/12148 )

Základní popis akce:
P edm tná komunikace II/121 tvo í hlavní pr tah m stem Votice a dále spojnici mezi
Voticemi a Sedlcem-Pr icí. Sou ástí tohoto dopravního uzlu je též p ilehlá komunikace III/12148
která spojuje centrum m sta Votice s p ilehlým nádražím D Votice
Vzhledem k nevyhovujícímu stavebn technickému stavu a zna nému dopravnímu zatížení je
nutno provést rekonstrukci úseku. M sto Votice p ipravuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci
chodník u p edm tných komunikací II/121 a III/12148.

1. Úsek – II/121
Vstupní údaje:
Jedná se o rekonstrukci silnice II/121 (ulice Husova) v úseku navazujícím na okružní
k ižovatce silnic II/121 a III/12149 a m.k. V rámci rekonstrukce dojde k úpravám vlastní komunikace i
k rekonstrukci p ilehlých chodník , které jsou sou ástí stavby financované m stem Votice.
Celková délka úseku: 1.223 m

Pr m rná ší ka komunikace 7,5 m
Za átek úseku je umíst n za okružní k ižovatkou II/121x III/12149 a konec úpravy je cca 25 m za
k ižovatkou silnic II/121 a III/12148.
V celém úseku bude provedena rekonstrukce stávajícího živi ného souvrství v etn sanací
podkladních vrstev. Podkladní vrstvu v celém úseku z p evážné ásti tvo í žulová dlažba ( kostky ) a
živi né souvrství o mocnosti cca 10 cm – viz provedené jádrové vývrty. Vzhledem k minimu poruch
v podkladních vrstvách p edpokládáme ponechání dlažby a provedení sanací na cca 15% vým nou a
p ehutn ním ( zejména po p ekopech vozovky provedených v minulosti ).
V úseku od okružní k ižovatky po konec m sta Votice p edpokládáme provedení obrusné
vrstvy z nízkohlu né asfaltové sm si ( nap . SMA-LA i BBTM), v úseku od konce obce již z ACO
11+.
Sou ástí projektové dokumentace bude provedení rekonstrukce propustk , zejména v km cca 58,768 o
celkové délce cca 17 bm a to v etn íms a zábradlí.
V extravilánu bude provedena reprofilace p íkop a dosypání krajnic v etn provedení VDZ
v barv a plastu. V pr tahu m sta též výšková retifikace znak inženýrských sítí a úprava vtok
deš ové kanalizace.

2.Úsek – III/12148
Vstupní údaje:
Jedná se o rekonstrukci silnice III/12148 od k . s II/121.
V sou asné dob tento úsek p evádí silnou nákladní dopravu vzhledem k nedalekému lomu a
též osobní –je zde umíst no vlakové nádražíVotice. Hlavním problémem je zejména nevyhovující
odvodn ní komunikace. V rámci rekonstrukce dojde k úpravám vlastní komunikace
Celková délka úseku: 500 m
Pr m rná ší e vozovky: 6,40
V celém úseku bude provedena rekonstrukce obrusné vrstvy v etn provedení sanací
podkladních vrstev v p edpokládaném rozsahu cca 10% z celkové vým ry. Sou ástí bude oprava
výtokové ásti propustku DN 1000 v etn vybudování skluz . V úseku budou dopln ny obruby –
pravá krajnice ve sm ru od nádraží o celkové délce cca 200 bm. Obrusnou vrstvu bude tvo it ACO
11+ a bude provedena rektifikace znak inženýrských sítí v etn opravy vpustí a provedení VDZ
v plastu.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stup i DUR, DSP/PDPS, bude obsahovat
návrh DIO v etn projednání, sou ástí zakázky bude projednání PD s P R.
Rekonstrukce prostoru chodník , p echody pro chodce, sousedních pozemk jsou sou ástí
jiné ásti zakázky, jejímž investorem je M sto Votice.
Kontakt : Oblast Benešov

JUDr.Lud k Beneš, vedoucí TSÚ,oblast Benešov, mobil
e-mail:
Miloslav Pohunek, silni ní technik, oblast Benešov, mobil
e-mail:
Mgr. Milan Plachý, provozní cestmistr, oblast Benešov, mobil
e-mail:

Fotodokumentace:

Za átek úseku – III/12148 u nádraží

III/12148 – dopln ní obrubník

III/12148 – výtok propustu DN 1000

K . III/12148 x II/121

II/121 ul. Husova

II/121 ul. Husova – konec úseku

Zpracoval: JUDr. Lud k Beneš

erven 2019

AKCE:
íslo položky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II/121 Votice, ul. Husova
položka

m.j.

množství jedn.cena

Diagnostický pr zkum vozovky
Geodetické zam ení,zajišt ní mapových
podklad
Zajišt ní pravomocného územního rozhodnutí
v . Poplatk
Zajišt ní pravomocného stavebního povolení
v . Poplatk
I k ÚR a SP + záborový elaborát
Projektová dokumentace ve stupni DUR + DSP
Projektová dokumentace ve stupni PDPS
Planografie
Položkový rozpo et
Zajišt ní AD
CELKEM bez DPH:

kpl

1

70 000

70 000

kpl

1

60 000

60 000

kpl

1

20 000

20 000

kpl
kpl

1
1

20 000
40 000

kpl
kpl
hod

1
1
50

12 000
30 000
2 000

20 000
40 000
300 000
148 000
12 000
30 000
100 000
800 000
168 000
968 000

DPH
DPH 21%

celkem

