
OBEC JÍLOVIŠTĚ 

Pražská 81 

252 02 Jíloviště 

Č.j.: O-15/2020/OÚ 
Oprávněná úřední osoba: ing. Vladimír Dlouhý, e-mail: dlouhv(@jiloviste.cz, Elektronická podatelna: 
urad@jiloviste.cz, ID datové schránky obce: e8rbs4j 

V Jílovišti dne : 10.6.2020 

Poptávka ceny za zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na 

rekonstrukci ulic: 

Lomená, Jíloviště 

Souběžná, Jíloviště 

Stávající komunikace jsou situována na pozemcích parc.č - viz přiložený paspart. v k.ú. Jíloviště ve vlastnictví 
obce a soukromých vlastníků (katastrální mapa v příloze). 

Komunikace jsou obousměrné a slepé, povrch částečně zpevněný (asfalt). Na komunikaci je napojeno 12 objektů 
rodinných domů v ulici Lomená a 1 O v ulici Souběžná. 

Obsah projektové dokumentace: 

• PD pro stavební povolení - Rekonstrukce povrchu komunikace -skladba s živičným povrchem (provoz
standardního vozu pro odvoz komunálního odpadu) včetně rekonstrukce vjezdů a vstupů na soukr.
Pozemky. Veřejné projednání jednotlivých vjezdů s majiteli pozemku, přizpůsobení dokumentace

• PD odvodnění -tj. řešení odvodu a likvidace srážkových vod
• Řešení režimu pohybu chodců (např. komunikace v obytné zóně, jednostranný chodník apod. dle

doporučení projektanta)
• Řešení parkovacích stání pro návštěvníky
• Řešení veřejného osvětlení
• Geodetické zaměření
• Nabídka ceny za kompletní inženýring, získání stavebního povolení
• Rozpočet, výkaz výměr

V nabídce prosíme nabídnout tyto varianty: 
1/ cena za oba projekty 
2/ cena za projekt Lomená a cena za projekt Souběžná každý zvlášť 

Termín zaslání cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace a souhlasu se zněním přiložené

smlouvy: do 19.6.2020 

Termín odevzdání projektové dokumentace: do 31.10.2020 

Další informace vám poskytne paní místostarostka - RNDr. Jana Malá, tel.: 602 232 842, mail: 
mala@jiloviste.cz 

Příloha: Smlouva o dílo a pasport komunikací 

starosta Jíloviště 

IČ: 00241334 Tel./fax: +420 257 730 274 Bankovní spojení: ČS Praha-4309731379/0800 



Obec Jí l o v i š t ě  
252 02 Jíloviště, Pražská 81, IČO 00241334, tel. + 420 257 730 274, 

e-mail : ura<l@jj!oyjsrc.cz, ID datové schránky: e8rbs4j

Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulic - Lomenná, Jíloviště a S ouběŽflá, Jíloviště

Číslo zhotovitele: 
Číslo o/jednatele: 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 

Obec Jíloviště, IČ: 00241334 
se sídlem 252 02 Jíloviště, Pražská 81, 
zastoupená starostou Ing. Vladimírem Dlouhým 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 174002065/0300 
ID datové schránky obce: e8rbs4j 
kontaktní spojení: tel. + 420 257 730 846, +420 257 730 028, +420 602 232 842 
e-mail: urad@jiloviste.cz, dlouhy@jilovite.cz

jako objednatel na straně jedné 
(dále též jen jako „objednatel,") 

a 

[Název společnosti-BUDE DOPLNĚNO] 
se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] 
zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: JBUDE DOPLNĚI':JO] 
DIC: [BUDE DOPLNENO] 
bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO] 
číslo účtu.: [BUDE DOPLNĚNO] 
kontaktní spojení: [BUDE DOPLNĚNO] 
zapsaná v OR vedeném [BUDE DOPLNĚNO] pod sp.zn [BUDE DOPLNĚNO] 
ID datové schránky [BUDE DOPLNĚNO] 
kontaktní spojení: tel. [BUDE DOPLNĚNO] 
e-mail: lBUDE DOPLNĚNO]

jako zhotovitel na straně druhé 
( dále též jen jako „zhotovitel,") 

„ Objednatel" a „zhotovitel"jsou dále označováni společně pak jako „smluvní strany či strany', není-li třeba užít
konkrétního označení každého z nich, 

uzavřely v souladu se směrnicí obce Jíloviště č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších a ve smyslu ust. § 2586 a 
násl. zákona č. 89 /2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen jako 
„občanský zákoník''), na základě vzájemného konsenzu tuto 

smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouvu''): 
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Obec Jílo v i š t ě  

252 02 Jíloviště, Pražská 81, IČO 00241334, tel. + 420 257 730 274, 
e-mail : urad@jj)oyjstc c�, ID datové schránky: e8rbs4j

Smlouva o dílo - zhotovení prqjektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulic - Lomenná, Jíloviště a Souběžná, Jíloviště 

Číslo zhotovitele: 
Číslo oijednatele: 

Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu na služby s názvem „Projektová dokumentace pro stavební povoleni 
na rekonstrukci ulic: JDovíště -Lomená a Souběžna"' (dále jen „zakázka") zadávané 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších a je 
uzavírána mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto 
vybraným uchazečem v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. 
Zhotovitel byl zastupitelstvem obce Jíloviště vybrán jako uchazeč s nejvýhodnější 
nabídkou pod č. usnesení: UDE DOPLNĚNO ze strany objednatele. 

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušného oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů potřebných k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a 
schopen řádně a včas odborně provést dílo dle této smlouvy. Pokud zhotovitel některé 
práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob odpovídá za kvalitu prací a 
dodávky jakoby dílo prováděl sám. 

Čl. II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj 
náklad, nebezpečí a odpovědnost pro objednatele dílo a objednateli předá dílo 
specifikované v této smlouvě a ve lhůtách stanovených této smlouvou. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od 
zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli 
dohodnutou součinnost. 

2.3. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 

1) vypracování úplné a kompletní projektové dokumentace ( dále také jako PD) na
rekonstrukci ulic Lomená, Jíloviště a Souběžná, Jíloviště a to v následujícím rozsahu:

• PD pro stavební povolení - Rekonstrukce povrchu komunikace - skladba s živičným
povrchem (pro provoz standardního vozu sloužícího k odvozu komunálního odpadu) a
to včetně rekonstrukce vjezdů a vstupů na soukromé pozemky a s tím související veřejné
projednání jednotlivých vjezdů s majiteli pozemku a s tím související přizpůsobení
dokumentace

• PD odvodnění - tj. řešení odvodu a likvidace srážkových vod
• řešení režimu pohybu chodců (dle doporučení projektanta např. režim pozemní

komunikace v obytné zóně, jednostranný chodník apod.)
• řešení parkovacích stání pro návštěvníky
• řešení dopravního značení
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Obec Jílo v i š t ě  

252 02 Jíloviště, Pražská 81, IČO 00241334, tel. + 420 257 730 274, 
e-mail : urad@jilovistc c,:, ID datové schránb.T e8rbs4j 

Smlouva o dílo - zhotovení prrjektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulic - Lomenná, Jíloviště a S ouběŽJlá, Jíloviště 

Číslo zhotovitele: 
Číslo oijednatele: 

• řešení veřejného osvětlení
2) zajištění potřebných geodetických zaměření a průzkumů
3) kompletní inženýrská činnost - zajištění všech stanovisek dotčených orgánů za účelem

získání stavebního povolení ( případně územního rozhodnuti')
4) výkaz výměr a rozpočet pro zadání výběrového řízení

2.4. Projektové dokumentace budou vypracovány podle technických norem soustavy ČSN EN a 
v souladu s platnými právními předpisy Ceské republiky, zejména pak s Vyhláškou č. 
499 /2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění a s Vyhláškou č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

2.5. Všechny fáze projektové dokumentace musejí být objednateli zhotovitelem předány v tištěné 
i elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči v běžně čitelném formátu pdf .. 
V elektronické podobě bude předána kompletní dokumentace, tzn. dokladové části atd. 
Geodetické měření bude předáno ve formátu pro možnost dalšího využití. 

2.6. Minimální požadované množství předávaných výtisků: 
► projektová dokumentace pro stavební povolení: 4 x paré + CD
► projektová dokumentace odvodnění: 4 x paré + CD
► rozpočet a výkaz výměr pro provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby: 1 x + CD

Rozpočet bude obsahovat 2 samostatné části:
A: Ulice Lomená
B: Ulice Souběžná

Čl. III. 
Cena díla 

3.1. Cena za dílo se sjednává jako cena kompletní - nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, materiálů a nákladů, které 
zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. 

3.2 Cena za projekt ulice Lomená se sjednává ve výši BťDE DOPLNÚNO ( slovy Bl ll)h 
)OPI,NENO Korun českých) bez DPH. 

Cena za projekt ulice Souběžná se sjednává ve výši BťDE DOPLNI�NO ( slovy BťDE 
DOPI ,NI�NO Korun českých) bez DPH. 

3.3. Celková cena díla je ve výši [Bl'DE DOPLNtNO] (slovy [Bl'DE DOPLNI�NO Korun českých)
bez DPH. 

3.4. K výše uvedené celkové ceně za dílo bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů ke 
dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu smlouvy je aktuální sazba DPH 21 
%. Cena včetně 21 % DPH, tedy ke dni podpisu smlouvy činí [Bl'DE DOPLNrNO) 
( slovy B L:D F DO PLNI�N O] Korun českých) . 

3.5. Cena může být měněna pouze v případě: 
změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 
dojde-li ke změně díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících z právních 
norem, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této smlouvy 
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252 02 Jíloviště, Pražská 81, IČO 00241334, tel. + 420 257 730 274, 
e-mail : umd@ji)m·istc.p:, ID datové schránky: e8rbs4j 

Smlouva o dílo - zhotovení prqjektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulic - Lomenná, Jíloviště a S ouběŽJlá, Jíloviště

Číslo zhotovitele: 
Číslo oijednatele: 

- při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a
dodavatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

- při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

Čl. IV. 
Doba a místo plnění 

4.1. Místem plnění díla je obe c Jíloviště, katastrální území obce Jíloviště. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech: 

4.2.1. Termín zahájení plnění díla: ihned po uzavření této smlouvy o dílo, nejdříve po 
zasedání zastupitelstva od 6.8.2020. 

4.2.2. Dílo lze objednateli předávat i průběžně po dílčích částech do termínu uvedeném 
v tomto článku odstavci 4.3. 

4.3. Termín ukončení a předání díla - projektové dokumentace: 
nejpozději do 31.10.2020. 

Čl. v.

Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. 
5.2. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla i po jeho částech na základě splnění 

dílčí ucelené části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura a podepsaný 
předávací protokol na dílčí část díla. 

5.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím plnění : 
• Po předání dokumentace pro stavební povolení objednateli vystaví zhotovitel fakturu

na částku 50% ceny PD tj. [Bl1DE DOPLNŤ�NO] Kč včetně DPH,
• Částka 40% ceny PD tj. [BťDE DOPLNŤ�NO] Kč, bude uhrazena po předání čistopisu

dokumentace pro stavební povolení a současně po vydání pravomocného rozhodnutí
stavebního úřadu

• Částka 10 % BUDE DOPLNÚNO] Kč vč. DPH za kompletní inženýring bude
uhrazena po předání pravomocného stavebního povolení včetně štítku "Stavba
povolena" a projektové dokumentace opatřené razítkem příslušného stavebního
úřadu.

5.4. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH''). Splatnost
faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení druhé smluvní straně.
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Číslo zhotovitele: 
Číslo oijednatele: 

5.5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů 
ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě 
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozunú třetí den ode dne odeslání faktury. 
Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z 
bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve 
lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu 
díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 
třiceti (30) kalendářních dnů. 

5.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

5.7. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní 
nabídka. 

5.8. Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči 
státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění 
dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že úplata za zdanitelné 
plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu nezaplatit daň z 
přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se úmyslně do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo 
vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní 
zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 47 /2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

5.9. Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že se 
stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespolehlivým 
plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného 
plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

Čl.VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo e-mailem k převzetí díla -
projektové dokumentace pro provedení stavby nejméně 5 kalendářních dnů předem. 

6.2. O předání a převzetí projektové dokumentace sepíše zhotovitel písemný předávací 
protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a 
převzetí projektové dokumentace. K předání a převzetí projektové dokumentace dojde 
v sídle objednatele. 

6.3. V případě zjištění vad a nedodělků projektové dokumentace je objednatel oprávněn 
odmítnout převzetí PD a požadovat odstranění vad a nedodělků. 

6.4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je 
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Číslo zhotovitele: 
Číslo oijednatele: 

oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. 

Čl.VII. 

Sankční ujednání 

7.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo části díla nebo pokud bude 
zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo části díla, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

7.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

7.3. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou 
náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje. 

7.4. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
lhůtě 15-ti dnů ode dne, kdy mu objednatel doručil vyúčtování smluvní pokuty a fakturu na 
tuto smluvní pokutu. 

Čl. VIII. 
Ukončení smlouvy 

8.1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, anebo odstoupením od smlouvy. 
8.2. Dohoda smluvních stran musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 
8.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, Že: 

- zhotovitel je v likvidaci nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení,
- zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy,

8.4. Dále je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit: 
z důvodů uvedených v občanském zákoníku, 

v případě zrušení veřejné zakázky malého rozsahu, 
8.5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze z důvodů stanovených občanským 

zákoníkem. 
8.6. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména: 

- prodlení zhotovitele prodlení zhotovitele s dokončením nebo předáním díla či jeho části,
pokud toto prodlení trvá alespoň 15 dní

- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se
smlouvou a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které
převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
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Číslo zhotovitele: 
Číslo oijednatele: 

- -------------- -

8. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvede v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek výběrového řízení.

9. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní
straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy 

odstupuje.

Čl. IX. 
Licenční ujednání 

Předáním projektové dokumentace pro provedení stavby dle této smlouvy dojde k přechodu 
vlastnického práva k dokumentaci ze zhotovitele na objednatele. Současně objednatel nabude 
právo dokumentaci užít ve smyslu §12 zákona č. 121/2000 Sb.; za tímto účelem v souladu s§ 61 
zákona č. 121/2000 Sb. poskytuje zhotovitel objednateli licenci k užití dokumentace za těchto 
podmínek: 

a) Objednatel je oprávněn dokumentaci užít zejména pro účely vyplývající z této smlouvy,
nebo pro účely které s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci
stavby, samotné realizaci stavby a užívání stavby

b) Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dokumentaci užít
podle §12 odstavce 4 a S zákona č. 121/2000 Sb . .  Objednatel však není povinen licenci
využívat.

c) Tato licence je poskytována jako výhradní licence; zhotovitel není oprávněn bez souhlasu
objednatele poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, pokud se s objednatelem
nedohodne jinak, sám se zdržet výkonu práva dokumentaci užít.

d) Objednatel je oprávněn dokumentaci upravit či jinak měnit; v takovém případě je
objednatel povinen před úpravou (změnou) poskytnout zhotoviteli možnost vyjádřit se k
záměru úpravy (změny).

e) Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout
třetí osobě. Kromě toho informace o dokumentaci poskytuje objednatel třetím osobám
podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., v rozsahu této licence.

f) Licence je poskytována na dobu neurčitou a objednatel je oprávněn vykonávat oprávnění
vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.

Zhotovitel a objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí výše popsané licence je již 
v dostatečné výši (tj. ve výši obvyklé při uzavření této smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení 
díla ( ceně díla) poskytované zhotoviteli podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na 
dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá. 

Čl. X. 
Vyšší moc 
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Číslo zhotovitele: 
Číslo o/jednatele: 

10.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 
smluvních stranách, a které nemohou smluvní strany ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání či živelné pohromy apod. 

10.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, smluvní strana, 
která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, 
má smluvní strana, která se na vyšší moc odvolala, právo do smlouvy odstoupit. Účinnost 
odstoupení od smlouvy nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. 

Čl. XI. 
Závěrečná ustanovení 

11.1. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé 
na základě této smlouvy zákonem č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

11.2. Pro případ, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

113. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v
jiné než písemné formě se vylučuje.

11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dva výtisky a po jednom vyhotovení obdrží zhotovitel. 

11.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a 
srozumitelně, což níže stvrzují svými podpisy. 

11.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

Čl. XII. 
Doložka právního jednání objednatele 

Obec Jíloviště v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zneru 
pozdějších předpisů, osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno usnesením 
zastupitelstva obce Jíloviště na jeho [BUDE DOPLNř�NO ze strany objednatele] zasedání konaného 
dne UDE DOPLNI�NO ze strany: objednatele ,čímž je splněna podmínka platnosti této smlouvy. 

Čl. XIII. 
Přílohy 

Přílohou této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne Bl1DE DOPLNÚNO 
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Číslo zhotovitele: 
Číslo o/jednatele: 

V Jílovišti, dne ........................ . 

Za objednatele 
Ing. Vladimír Dlouhý 
starosta obce Jíloviště 

V [Bl1DE DOPLN(•:NO] dne .............. .. 

Za zhotovitele 
[Bl1DE DOPLNÚNO-názcv společnosti] 

[Bl1DE DOPLNÚNO- statutární orgán] 
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PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Obec: Jíloviště 

Název ulice: LOMENÁ 

délka komunikace 
šířka komunikace (průměrná) 
plocha komunikace (m2) 
délka chodníku vpravo 
délka chodníku vlevo 
šířka chodníku vpravo 
šířka chodníku vlevo 
plocha chodníku celkem (m2) 
zatřídění komunikace 
povrch komunikace 
- obousměrná, slepá
- bez MHD
- oboustranná zástavba

192 
7,5 
1440,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
místní komunikace/účelová komunikace 

asfa lt/zpevněný=štěrk+tráva 

- zpevněný kryt v celé délce po položení inženýrských sítí, v druhé části zpevněný povrch=štěrk+tráva
I 

číslo pozemku 
vlastník 

.! 

I 

222/8,222/10,222/15,222/14,222/13,221/7,221/S 

Skřidlovský+Skřidlovská, Tvrzská, o 'b�c.. J ,- fo �r -tě 
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PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Obec: Jíloviště 

Název ulice: SOUBĚŽNÁ 

délka komunikace 

šířka komunikace (průměrná) 

plocha komunikace (m2) 

délka chodníku vpravo 

délka chodníku vlevo 

šířka chodníku vpravo 

šířka chodníku vlevo 

plocha chodníku celkem (m2) 

zatřídění komunikace 

313 

6 

1878,00 

0,00 

80,00 

0,00 

1,00 

80,00 

místní komunikace 

povrch komunikace betonové panely / recyklát 

- obousměrná, slepá

-jednostranná zástavba v části, zbytek oboustranná

-bez MHD

I I 

číslo pozemku 155/31, 155/40, 155/10, 155/22 

vlastník Obec Jíloviště 

,· 

. . ,,, 

-

--

2019/06 recyklát 
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