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Č.j.: SPÚ 643653/2016 

DOHODA o vzájemné spolupráci 

(dále jen „Dohoda“) 

DODATEK č. 1 

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“)  

a 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 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. 1 

Předmětem tohoto Dodatku je úprava a doplnění článku II. Společné závazky, který tímto zní: 

II. 

Společné závazky 

1. Koordinace nakládání se zemědělskými nemovitými věcmi státu za účelem 

majetkoprávního vypořádáni pozemků y prostoru výstavby dopravní infrastruktury: 
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- Převody zemědělských nemovitých věcí státu z SPÚ na ŘSD ČR pro účely realizace 

výstavby dopravní infrastruktury. 

- Převody zemědělských nemovitých věcí státu z SPÚ na ŘSD ČR pro účely následného 

majetkoprávního vypořádání formou směny mezi ŘSD ČR a vlastníky pozemků, kteří 

požadují tuto formu vypořádání namísto prodeje. Převoditelné pozemky budou SPÚ 

bezúplatně převedeny na ŘSD ČR ve výměrově adekvátním rozsahu za předpokladu 

doložení budoucí směnné smlouvy uzavřené mezi ŘSD CR a vlastníkem pozemku 

určenému pro výstavbu 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. Šolc, Ing. 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: průběžné plnění 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Dohody o vzájemné spolupráci ze dne 25. 11. 2015 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 ……….. 

 
 
…………………………………………..  …………………………………………… 
 
    za Ředitelství silnic a dálnic ČR             za ČR – Státní pozemkový úřad 

Ing. Jan Kroupa                 Ing. Svatava Maradová, MBA 
generální ředitel              ústřední ředitelka 

 

 

 

 


