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                               DOHODA o vzájemné spolupráci  

(dále jen „Dohoda“) 

 

Smluvní strany: 

 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, 

IČO: 65993390, zastoupené generálním ředitelem Ing. Janem Kroupou 

(dále jen „ŘSD ČR“) 

 

a 

 

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  tuto dohodu 

 

Preambule 

Problematika, kterou řeší smluvní strany této Dohody, vyžaduje širokou součinnost, aby byla 

dosažena co nejvyšší synergie a výsledek činností zajišťovaných ve veřejném zájmu. 

Z uvedeného důvodu se smluvní strany této Dohody dohodly na vzájemné systematické 

spolupráci. 

 

I. 

Předmět Dohody 

Předmětem této Dohody je vzájemná spolupráce příslušných složek ŘSD ČR a příslušných 

složek SPÚ při přípravě a výstavbě liniových staveb dálnic a silnic I. třídy (dále jen dopravní 

infrastruktura). S ohledem zejména na § 17 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením 

na přípravu projektových dokumentací odpovídající problematice jednotlivých staveb.  

 

II.  

Společné závazky 

1. Koordinace nakládání se zemědělskými nemovitými věcmi státu za účelem 

majetkoprávního vypořádání pozemků v prostoru výstavby dopravní infrastruktury: 
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- převody zemědělských nemovitých věcí státu z SPÚ na ŘSD ČR pro účely realizace 

výstavby dopravní infrastruktury  

- vytváření rezervy státní půdy pro rozvojové programy státu v oblasti výstavby 

dopravní infrastruktury.  

Cíl: Urychlení majetkoprávní přípravy pozemků pro investiční činnost ŘSD ČR. 

Za účelem efektivní spolupráce a stanovení postupů je ustavena pracovní skupina ve složení:  

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

za SPÚ – Ing. Petr Klanica, Ing. Eva Šobáňová. 

Výstupem činností skupiny bude společný materiál, který vyhodnotí aktuální potřeby 

smluvních stran této Dohody, stávající úroveň vzájemné spolupráce a navrhne opatření 

a intervenční oblasti pro zlepšení. 

Termín: 30. 6. 2016 

 

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

projektů staveb: 

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. Michal Gebhart, Ing. Josef Havelka. 

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: 30. 6. 2016 

 

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. Michal Gebhart (ředitel odboru metodiky a řízení pozemkových úprav).  

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Touto Dohodou nejsou dotčena žádná ustanovení národní ani komunitární legislativy.  
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2. Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nich každá ze smluvních stran této 

Dohody obdrží po dvou stejnopisech. 

3. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. 

4. Smluvní strany této Dohody mohou tuto Dohodu vypovědět v případě neplnění 

jednotlivých ustanovení této Dohody, nebo bez udání důvodu, a to po předchozím 

projednání se smluvním partnerem. Výpověď musí být zaslána písemně druhé smluvní 

straně. Výpovědní doba je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 

po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Smluvní strany této Dohody mají právo o výpovědi informovat veřejnost.  

5. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran této Dohody. 

6. Tuto Dohodu lze měnit či doplňovat jen formou písemného dodatku podepsaného oběma 

smluvními stranami této Dohody.  

7. Smluvní strany této Dohody prohlašují, že budou při naplňování cílů této Dohody 

postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, aby se podařilo dosáhnout cílů této 

Dohody. 

 

 

V Praze dne   ………………… 

 

 

 

 

 

 

............................................................... 

za Ředitelství silnic a dálnic ČR  

Ing. Jan Kroupa 

generální ředitel 

 

................................................................ 

za Státní pozemkový úřad 

Ing. Svatava Maradová, MBA 

ústřední ředitelka 

 


