Smlouva o předání stavebních objektů a smlouva o smlouvě
budoucí o stanovení vlastnictví ke stavebnímu objektu
Předány do vlastnictví města Trutnov za dále uvedených podmínek budou tyto stavební
objekty vyvolané dále uvedenou stavbou:
D.1.3 Úprava MK ul. Žižkova se spojovací větví OK
D.1.4 Úprava chodníků OK (mimo ochranných ostrůvků)
D.1.6 Přeložka oplocení u MŠ
D.1.8 Úprava místní komunikace Na Struze
D.1.9 Úprava chodníku Na Struze
D.4.1 Přeložka veřejného osvětlení
nedojde-li mezi nimi k jiné dohodě, pak smluvní strany navrhnou určení vlastnictví soudem
k tomuto stavebnímu objektu (k jeho části) vyvolaným dále uvedenou stavbou:
D.1.7 Ochranné ostrůvky dělených přechodů pro chodce u MŠ,
dále město Trutnov převezme do údržby pochůzné části dopravních ostrůvků, které navazují
na přechod pro chodce, realizované v rámci stavebního objektu:
D.1.5 Ochranné ostrůvky, prováděné v rámci úpravy chodníků OK
všechny tyto stavební objekty jsou vyvolané stavební akcí
„I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce ul. Pražská a Na Struze“
Město Trutnov
se sídlem:
zastoupené:
IČ:

Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Mgr. Ivanem Adamcem, starostou
00278360 DIČ:

CZ00278360

dále jen „Město Trutnov“
a
Ředitelství silnic a dálnic ČR - státní příspěvková organizace
Se sídlem:
Zastoupená:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Ing. Markem Novotným, ředitelem Správy ŘSD ČR Hradec
Králové, se sídlem Pouchovská 401,503 41 Hradec
Králové
IČ:
65993390
DIČ:
CZ65993390 zřízená „Zřizovací listinou“ ze dne 11.12.1996
Rozhodnutím MDS ČR č.j. 12164/96 KM ze
dne 4.12.1996
dále jen „Ředitelství silnic a dálnic ČR“
I.
Ředitelství silnic a dálnic ČR je investorem stavební akce „I/16 Trutnov OK a
přechody pro chodce ul. Pražská a Na Struze“.

II.

Město Trutnov potvrzuje, že převezme bezúplatně do svého majetku níže uvedené
stavební objekty (písm. a), které budou vybudovány v rámci stavební akce „I/16
Trutnov OK a přechody pro chodce ul. Pražská a Na Struze“.

a) Jedná se o stavební objekty:
D.1.3 Úprava MK ul. Žižkova se spojovací větví OK
D.1.4 Úprava chodníků OK (mimo ochranných ostrůvků)
D.1.6 Přeložka oplocení u MŠ
D.1.8 Úprava místní komunikace Na Struze
D.1.9 Úprava chodníku Na Struze
D.4.1 Přeložka veřejného osvětlení s nasvícením přechodů pro chodce
b) Nedojde-li mezi nimi k jiné dohodě, pak smluvní strany navrhnou určení vlastnictví
soudem ke stavebnímu objektu (k jeho části):
D.1.7 Ochranné ostrůvky dělených přechodů pro chodce u MŠ
c) Město potvrzuje, že převezme do údržby a bude zajišťovat opravy a schůdnost na
pochůzné části dopravních ostrůvků, které navazují na přechod pro chodce, realizované
v rámci stavebního objektu
D.1.5 Ochranné ostrůvky, prováděné v rámci úpravy chodníků OK
III. Termín provedení výše uvedených stavebních objektů, jejich cena a zhotovitel budou
stanoveny na základě výsledků veřejné soutěže vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
IV. Město Trutnov, jako budoucí vlastník výše citovaných stavebních objektů (II. a), dává
souhlas k jejich vybudování v souladu s příslušnou částí projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení zpracovanou firmou DiK Janák, s.r.o., IČ 62063600.
V. Veškeré náklady, spojené s přípravou stavby, výstavbou stavebních objektů, jakož i
zpracováním projektové dokumentace nese investor, Ředitelství silnic a dálnic ČR.
VI. Investor se zavazuje předat vlastníku - městu Trutnovu projektovou dokumentaci výše
uvedených stavebních objektů (II. a). Město Trutnov se zavazuje tyto stavební objekty od
investora převzít, a to na základě podepsaného protokolu o převzetí a předání díla,
sepsaného účastníky přejímacího řízení.
VII. Město Trutnov se zavazuje zabezpečovat údržbu, opravy a schůdnost na pochůzné
části, která navazuje na přechody pro chodce, ochranných ostrůvků (stavebního objektu
D.1.1.7 viz II. b), u nichž je mezi smluvními stranami sporná otázka vlastnictví (po
vybudování), a to do doby určení vlastníka vzájemnou dohodou či soudem.
VIII. Město Trutnov se zavazuje zabezpečovat údržbu, opravy a schůdnost na pochůzné
části, která navazuje na přechody pro chodce, ochranných ostrůvků (stavebního objektu
D.1.1.5 viz II. c).
IX. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou
řadou. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

X. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
XI. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění 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. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v Registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve
znění pozdějších předpisů, zajistí Ředitelství silnic a dálnic ČR.
XII. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Trutnov č. ................... ze
dne ................ a usnesením Zastupitelstva města Trutnova č. ................ ze dne ....................

V Trutnově dne:

V Hradci Králové dne:

…………………………………
Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnov

……………………………………
Ing. Marek Novotný
ředitel Správy ŘSD ČR Hradec Králové

Přílohy: Situace komunikace JOK a situace komunikace – přechody
Situace hlavní a vedlejší komunikace 1, 2

