
SMLOUVA O VYBUDOVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

 

Smluvní strany se rozhodly uzav řít tuto smlouvu týkající se projektu „Stavba integr ovaného 
systému sít ě bezpečných úsek ů cyklostezek na území Šlapanicka“ takto: 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, se sídlem Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno 

zastoupený: Mgr. Michalem Klaškou, předsedou 

(dále také jako „svazek“) 

a  

Obec Kobylnice, se sídlem Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice 

zastoupena: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou 

(dále také jako „obec“) 

(dále také jako „smluvní strany“) 

 

II. 

Předmět smlouvy a údaje o dot čené stavb ě 

 

1. Cílem smlouvy je zabezpečit stavbu a realizaci veřejné infrastruktury – místní komunikace podle 
projektu „Stavba integrovaného systému sít ě bezpečných úsek ů cyklostezek na území 
Šlapanicka“ (dále jen „Projekt“), její provoz po dobu udržitelnosti a následné předaní do majetku 
Obce. 

2. Projekt bude vybudován podle projektové dokumentace, která po jejím zhotovení bude tvořit 
nedílnou přílohu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že projektovou dokumentaci připojí ke 
smlouvě dodatkem bez zbytečného odkladu poté, co bude vyhotovena a kterákoliv ze smluvních 
stran k tomu písemně vyzve druhou smluvní stranu. 

3. Svazek se zavazuje zajišťovat realizaci stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy. Obec se zavazuje spolupůsobit v zajišťování sjednaného cíle.  
 

 

III. 

Prohlášení o právním stavu pozemk ů 

 

Smluvní strany se zavázaly, že společně vyřeší majetkoprávní vztahy týkající se pozemků dotčených 
výstavbou veřejné komunikace. 

 



 

IV. 

Finan ční podíl Svazku obcí Šlapanicko 

 

Smluvní strany se dohodly, že Svazek ponese veškeré náklady spojené s realizací projektu za 
přispění dalších subjektů tak, jak se specifikováno ve Smlouvě o spolupráci a financování projektu 
„Stavba integrovaného systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka.“ ze dne 
…………… . 

V. 

Finan ční podíl obce  

 

Obec se finančně nepodílí na realizaci Projektu, v případě potřeby je však povinna poskytnout Svazku 
veškerou nutnou součinnost k tomu, aby mohl splnit své povinnosti dle této smlouvy. 

 

VI. 

Závazek Svazku obcí Šlapanicko 

 

1. Svazek se zavazuje, že Projekt vybuduje nebo zajistí vybudovat v rozsahu specifikovaném v čl. II 
dle této smlouvy a dle projektové dokumentace tak, aby po vydání kolaudačního souhlasu mohla 
být bez omezení užívána či provozována.  

2. Svazek se dále zavazuje, že na realizaci projektu a na provoz již zkolaudované komunikace bude 
dohlížet s řádnou péčí a na vyžádání bude Obec informovat o veškerých náležitostech týkající se 
realizace Projektu i provozu vybudované komunikace. 

3. Svazek se dále zavazuje po dobu udržitelnosti projektu zajišťovat technickou údržbu veřejné 
infrastruktury (úklid, opravy komunikace apod.). 

 

 

VII. 

Závazek obce k p řevzetí staveb a pozemk ů veřejné infrastruktury 

Závazek Svazku obcí Šlapanicko darovat obci zbudova nou ve řejnou infrastrukturu. 

 

1. Svazek se zavazuje darovat Obci stavbu pozemní komunikace vč. zeleně a pozemků pod nimi, v 
rozsahu předmětu smluvního vztahu specifikovaného v čl. II. této smlouvy, a to nejpozději do šesti 
měsíců od uplynutí doby udržitelnosti Projektu.  

2. Od okamžiku převedení komunikace Svazkem na Obec, je Obec počínaje dnem uzavření 
příslušné smlouvy nebo protokolárního převzetí povinna zajišťovat činnosti a služby s předmětnou 
realizací veřejné infrastruktury spojené (úklid sněhu, údržba a opravy pozemní komunikace 
apod.).  

3. Dále se Svazek zavazuje převést na Obec všechna práva spojená s provozem a vlastnictvím 
vybudované komunikace, a to nejpozději do šesti měsíců od uplynutí doby udržitelnosti. 

4. Obec se zavazuje, že veřejnou infrastrukturu specifikovanou v čl. II této smlouvy, veškeré 
pozemky pod ní, nebo sloužící k její obsluze a s nimi spojená práva a povinnosti dle výše 
uvedených podmínek převezme po uplynutí sjednané doby do svého vlastnictví. 



 

 

VIII. 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží: obec po třech 

a žadatel po jednom vyhotovení. 
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy i jiná vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu. 
4. Obě smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, které 

souvisejí s touto smlouvou, a že spory vzniklé mezi stranami budou přednostně řešit dohodou. 
5. Smluvní strany se zavazují, že písemně oznámí a prokazatelně doručí druhé smluvní straně 

skutečnosti mající vliv na kterékoliv části této smlouvy, a to ihned, nejpozději do patnácti (15) dnů 
po vzniku změny rozhodné pro platnost smlouvy. Změny budou řešeny písemnými dodatky k této 
smlouvě. 

6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy 
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního neplatného, resp. neúčinného. 

7. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je 
podána k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v čl. I. této smlouvy. V případě, 
že se některou ze smluvních stran odeslaná písemnost vrátí jako nedoručená, považuje se za 
doručenou dnem následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesilateli 
vrácena. 

8. Po přečtení této smlouvy její účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné 
vůle, jejímu obsahu porozuměli, s obsahem smlouvy souhlasí a na důkaz toho smlouvu dnešního 
dne podepisují. 

Doložka dle § 41 zákona o obcích:  

Smlouva o vybudování místní komunikace byla schválena na Valné hromadě Dobrovolného svazku 
obcí Šlapanicko dne 13.9.2016. 

Smlouva o vybudování místní komunikace byla schválena na 12. zasedání zastupitelstva obce 
Kobylnice dne 22.9.2016. 

 

 

V Kobylnicích dne .................... 

 

za obec Kobylnice:                

 

za Svazek obcí Šlapanicko: 

 

 

 

 



 


