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SMLOUVA O ÚDRŽBĚ A OPRAVĚ 

KOMUNIKACÍ 
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-

dějších předpisů, a ustanovení § 9 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

 

Obec Bílá 

se sídlem obecního úřadu Bílá 76, 463 43 pošta Český Dub, IČO: 00262668 

zastoupená Františkem Pospíšilem, starostou 

(dále jen „vlastník“) 

 

a 

 

Město Hodkovice nad Mohelkou 

se sídlem městského úřadu náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 

00262820 

zastoupená Bc. Markétou Khauerovou, starostkou 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele provádět dílčí činnosti v rámci správy 

místních komunikací spočívající v provedení opravy a v následné údržbě místních komuni-

kací ve vlastnictví a správě vlastníka, které se nacházejí na pozemcích: 

a) parc. č. 1491/1, o výměře 6.283 m2, druh pozemku: ostatní plocha, druh využití: ostatní 

komunikace;  

b) parc. č. 1492, o výměře 7.117, druh pozemku: ostatní plocha, druh využití: ostatní ko-

munikace; 

c) parc. č. 1512/1, o celkové výměře 1.080 m2, druh pozemku: ostatní plocha, druh využití: 

ostatní komunikace,  
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to vše zapsáno na LV č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pra-

coviště Liberec, pro katastrální území Petrašovice, obec Bílá, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 

této smlouvy (dále jen „komunikace“).  

1.2. Závazek poskytovatele spočívá pouze v provedení opravy komunikací a jejich následné 

údržbě dle vymezení a podmínek v ust. § 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zá-

kon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí před-

pis“), přičemž rozsah a podoba oprav a údržby bude navržena výlučně poskytovatelem 

a provedena po odsouhlasení vlastníkem. Závazek poskytovatele zahrnuje dále službu zimní 

údržby podle plánu zimní údržby vlastníka.  

1.3. K závazku poskytovatele nenáleží provádění prohlídek dle ust. § 7 prováděcího předpisu. 

1.4. Poskytovatel prohlašuje, že má pro zajištění řádného plnění této smlouvy dostatečnou od-

bornost a disponuje dostatečným množstvím prostředků a kapacit, jež jsou nutné pro řád-

né plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, případně že je schopen si je zajistit. Opravu 

a případně i údržbu bude provádět na účet poskytovatele stavební podnikatel vybraný 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, případně pozdějším předpisem o zadávání veřejných zakázek. 

Článek II. 

Další ujednání 

2.1. Poskytovatel se zavazuje, že bude údržbu a opravu komunikací provádět s odbornou péčí 

a v souladu s platnými právními předpisy. Poskytovatel se zavazuje provádět údržbu 

a opravy komunikací v obvyklé kvalitě. Poskytovatel bude provádět údržbu a opravu komu-

nikací na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost. 

2.2. Vlastník je povinen poskytnout poskytovateli veškerou potřebnou součinnost k údržbě 

a opravám komunikací. Především je vlastník povinen provozovatele bez zbytečného od-

kladu informovat o výsledcích prohlídek dle ust. § 7.  

2.3. Poskytovatel vyhodnotí výsledky prohlídek a sdělí vyhodnocení bez zbytečného odkladu 

vlastníkovi.  

Článek III. 

Zimní údržba 

3.1. Poskytovatel se zavazuje provádět zimní údržbu v souladu s plánem zimní údržby vlastníka, 

poté, co mu bude vlastníkem předán, a dle podmínek uvedených v prováděcím předpisu.  

3.2. Zimní údržbu komunikací může provádět na účet poskytovatele podnikatel vybraný 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, případně pozdějším předpisem o zadávání veřejných zakázek. 
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Článek IV. 

Místo plnění 

4.1. Místem plnění předmětu této smlouvy jsou komunikace v rozsahu dle přílohy č. 1 této 

smlouvy. 

Článek V. 

Doba plnění 

5.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, plnění předmětu této smlouvy započne nejpozději 

do 4 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. O zahájení plnění předmětu této smlouvy po-

skytovatel vlastníka upozorní předem.  

Článek VI. 

Cena plnění 

6.1. Plnění je poskytováno bezúplatně.  

Článek VII. 

Zánik závazku vyplývající z této smlouvy 

7.1. Závazkový vztah založený touto smlouvou může skončit dohodou smluvních stran, výpově-

dí jednou ze smluvních stran nebo odstoupením jednou ze smluvních stran. 

7.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. 

Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé ze smluvních stran. Výpo-

vědní doba se sjednává s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba počíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení výpovědi. 

7.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit za porušení smlouvy 

podstatným způsobem. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doru-

čeno druhé smluvní straně.  

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

8.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí přísluš-

nými právními předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky, zejména občan-

ským zákoníkem. 

8.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 

ze smluvních stran.  

8.3. Tuto smlouvu je možné měnit či doplnit pouze po dohodě obou smluvních stran vzestupně 

číslovanými dodatky k této smlouvě. 

8.4. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto zastupitelstvem města Hodkovic nad Mohelkou 

usnesením č. …, ze dne …, s nímž je tato smlouva v souladu. O uzavření této smlouvy roz-

hodlo zastupitelstvo obce Bílá usnesením č. …, ze dne ….  
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8.5. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že 

si dohodu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavíra-

jí svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční 

podpisy. 

 

V Bílé dne … 2018 

…………………………………………………………………….. 

vlastník 

V Hodkovicích nad Mohelkou dne … 2018 

…………………………………………………………………..... 

poskytovatel 

 


