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Č.j.: SPU 129707/2017 
 

DOHODA o vzájemné spolupráci 
(dále jen „Dohoda“) 

 
DODATEK č. 2 

 
Smluvní strany: 

 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 

zastoupené generálním ředitelem Ing. Janem Kroupou  

(dále jen ŘSD ČR) 

 

a 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774 

jednající ústřední ředitelkou Ing. Svatavou Maradovou, MBA  

(dále jen SPÚ) 

 
u z a v í r a j í  tento dodatek 

 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2015 Dohodu o vzájemné spolupráci příslušných složek 

ŘSD ČR a příslušných složek SPÚ při přípravě a výstavbě liniových staveb dálnic a silnic 

I. třídy (dále jen dopravní infrastruktura).  

 

I. 

Předmět Dodatku č. 2 

Předmětem tohoto Dodatku je oprava adresy sídla Ředitelství silnic a dálnic ČR (chybně: 

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, správně: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4); úprava 

a doplnění článku II. Společné závazky a článku III. Společné hodnocení dodržování 

Dohody, které tímto zní:  

 

II.  

Společné závazky 

2. Koordinace činnosti ŘSD ČR a SPÚ v rámci pozemkových úprav a při přípravě staveb: 

- Spolupráce při koordinaci pozemkových úprav a výstavby liniových staveb pro účely 

realizace výstavby dopravní infrastruktury.  
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- Spolupráce při zpracování studií v případech pozemkových úprav vyvolaných 

stavební činností.  

- Vzájemná průběžná informovanost zástupců SPÚ a ŘSD ČR na centrální i regionální 

úrovni o poznatcích a změnách nebo aktuálních problémech, týkajících se oblastí 

spolupráce. 

Cíl: Efektivní realizace procesu pozemkových úprav v souvislosti s výstavbou dopravní 

infrastruktury. 

Za účelem stanovení postupu  je ustavena pracovní skupina ve složení:  

za ŘSD ČR – JUDr. Pavel Šolc, Ing. Radek Mátl 

za SPÚ – Mgr. Jaroslava Doubravová. 

Výstupem činností skupiny bude společný materiál, který vyhodnotí aktuální potřeby 

smluvních stran, stávající úroveň vzájemné spolupráce a navrhne opatření a intervenční 

oblasti pro zlepšení. 

Termín: průběžné plnění. 

 

III. 

Společné hodnocení dodržování Dohody 

1. Kontaktními osobami ve věcech plnění této Dohody jsou: 

za ŘSD ČR – Mgr. Stanislav Krčil (ředitel správního úseku), Ing. Radek Mátl (ředitel úseku              

                      výstavby) 

za SPÚ – Mgr. Jaroslava Doubravová (ředitelka Odboru metodiky pozemkových úprav). 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Dohody o vzájemné spolupráci ze dne 25.11.2015 včetně 

uzavřených dodatků zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nich každá ze smluvních stran 

tohoto dodatku obdrží po dvou stejnopisech. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany s obsahem dodatku souhlasí a prohlašují, že tento dodatek je 
shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 
podpisy.  

 
V Praze dne  16. 8. 2017 
 
 

............................................................... 
za Ředitelství silnic a dálnic ČR  

Ing. Jan Kroupa 
generální ředitel 

................................................................ 
za Státní pozemkový úřad 

Ing. Svatava Maradová, MBA 
ústřední ředitelka 

 


