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SMLOUVA o REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH

KOMUNIKACI č. VPI/PHIZO18/027

 

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Městská část Praha - Libuš
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Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) byla

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle

ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o

změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o elektronických

komunikacích“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 — Žižkov

lČO: 04084063

DIČ: CZO4084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená Pavlem Ptáčkem, Supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě Praha, dle

povereni

bankovnísporem—

(dále „CETIN“)

a

Městská část Praha Libuš

se sídlem Libušská 200/35, 142 00 Praha 4 — Libuš

IČO : 002 31412

DIČ : 0200231142

zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou městské části

bankovní spojení:

(dále „Stavebník“

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“ a jednotlivé

jako „Smluvní strana“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy

níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví

CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,

které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí 5 komutaci okruhů

nebo paketů a mobilních zemských síti, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, vjakém

jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové

televize, bez ohledu na druh přenášené informace.
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Vyjádření O existenci SEK je Vyjádření O existenci sítě elektronických komunikací

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 5. 9. 2014 vydané společností

CETIN pod čj. 674774/14, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK

společnosti CETIN, které si vyžádal a Obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ,

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení

§ 104 odst. 17 Zákona O elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.

1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI

Hasičská zbrojnice Praha, Libuš“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a sní

související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou

a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny

nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby

k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována vrozsahu (územním a stavebnétechnickém) a na

nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí — rozhodnutí O umístění stavby nebo

územního souhlasu Překládky,

ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o

smlouvě budoucí O zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou

nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci

jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi

Odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.
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4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými

povinnostmi

a) před realizací Překládky:

i) zajistit vyhotovení Projektu,

ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti svlastníky

Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou

dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedeni Překládky (dokumentace

skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky

č. 499/2006),

ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit

vyhotovení geometrického plánu svyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou

dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou

dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

před realizací Překládky:

i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),

ii) písemné vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v

čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN

stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“) s tím, že tato výzva

může být učiněna nejdříve 4 měsíce po uzavření této smlouvy,

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva a

povinnosti z Územního rozhodnutí — rozhodnutí o umístění stavby „Hasičská zbrojnice

Libuš“, zn. OVY/28029-R/2011/Ks,Ni ze dne 20.2.2013 a změny územního rozhodnutí

„Stavba č. 41207 — Hasičská zbrojnice Praha — Libuš/', rekonstrukce komunikace Hoštická“

zn. OVY/29491/2015/Ni ze dne 9.12.2015:(i) práva k umístění resp. přeložení veřejné

komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v

tomto územním rozhodnuti stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která

plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků

řízení, tak jakjsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděna práva ke

dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal

společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 2 měsíců od doručení Písemné

výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni

doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve „prospěch společnosti CETIN

všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a

ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2

této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.
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4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou

dotčených nemovitostí musí dojit sohledem na ustanovení § 104 Zékona o

elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření

písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky

kuzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve

vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebnosti, které společnost

CETIN vlastníkům dotčených nemovitosti uhradí, bude Stavebník s ohledem na

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit

společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou.

Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení

správních poplatků za vklad služebnosti do katastru nemovitostí, případně náklady

vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení

služebnosti potřebnou součinnost.

Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci

Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce kjejímu provedení

přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti

CETIN.

Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a

souvisejicich záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 2 etap. První

etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této Smlouvy

(dále jen „První etapa Překládky“) a je považována za ukončenou dnem ukončení

První etapy Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou

v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy

oznámení o ukončení První etapy Překládky s tim, že pokud Stavebník toto oznámení

nepřevezme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto

oznámení společností CETIN Stavebníkovi. Druhá etapa bude stanovena co do

rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa Překládky") a je považována za

dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi

doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty

uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že

pokud Stavebník toto oznámení nepřevezme, pak dnem ukončení realizace Překládky

je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

NÁKLADY SPOJENÉ s PŘEKLÁDKOU

Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou

všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby k Překládce

nedošlo.

Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této

Smlouvy 232.457,— Kč. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této

Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před

vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze

orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět

daně z přidané hodnoty.
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5.3

5.4

6.1

Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do 5

měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů

Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.

V případě, že vsouvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy,

Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou

zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům

Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle

pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického

práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány včl. 4 odst. 4.4 této

Smlouvy),

ii) náklady vzniklé vsouvislosti svyvlastňovacim řízením dle předchozího

odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,

iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti

(váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru

nemovitostí,

iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně

nákladů na vypracování výpočtu,

v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborně posudky

zpracované subjekty k tomu určenými,

vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované

dotčenými subjekty,

vii) náklady na identifikaci parcel,

viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění,

které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které

jsou nezbytné k realizaci Překládky,

ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v

souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v

platném znění,

x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25

zákona č. 13/1997 Sb.,

xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je

nutné pro realizaci Překládky,

xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských

plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a

nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,

xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Náklady na Překládku ve výši skutečné provedených prací a skutečně vynaložených

nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

a) Fakturuč. 1 ve výši 38.222,- Kč do 30 dnů ode dne jejiho vystavení, .

VPI Hasičská zbrojnice Praha, Libuš 6



Číslo smlouvy CETIN VPl/PH/2018/027 SRM: 8020009375

Číslo smlouvy stavebníka: Registr smluv: Ano

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

Faktura dle odstavce 6.1 pism. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od

ukončení První etapy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena

do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a

Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny

Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a

Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN

uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností

CETIN stanoveno jinak.

SANKCE

Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je

dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši

0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné

Smluvní straně k její úhradě.

Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na

náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvažovací

podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení

smluvní pokuty.

KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

Za společnost CETIN

ve věcech smluvních—

funkce: Specialista pro výstavbu sítě

ve věcech technických:*

funkce: Specialista pro vys av u Sl e - přístupová sít'

Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek

funkce: starosta

tel-:_

ve věcech technických:_

funkce:technický dozor

VPI Hasičská zbrojnice Praha, Libuš



Číslo smlouvy CETIN VPI/PH/2018/O27 SRM: 8020009375

Číslo smlouvy stavebníka: Registr smluv: Ano

8.3

9.1

9.2

10.

10.1

10.2

11.

Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana

oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní

strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu

V obchodním rejstříku.

ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY

Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak

10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn

odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu

5.3 této Smlouvy.

Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je

Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN néklady již vzniklé V souvislosti

s plněním z této Smlouvy.

ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a

4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od

uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvažovací podmínkou platnosti a

účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v

platném znění.

S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním

dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla V této lhůtě

doručena společnosti CETIN řádná písemné výzva Stavebníka (učiněná za splnění

podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k

zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit

společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti

dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), V platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se

zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv.

metadata a splnit další povinnosti V souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník

se zavazuje doručit CETINu potvrzeni o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru

smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení.

Nebude—li tato Smlouva uveřejněna V souladu se Zákonem o registru smluv do tří

měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu,

která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení

lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do

sedmi dnů od doručení Výzvy CETINu Stavebnikovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá

účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem

České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

VPI Hasičská zbrojnice Praha, Libuš 8



Číslo smlouvy CETIN VPI/PH/2018/027 SRM: 8020009375

Číslo smlouvy stavebníka: Registr smluv: Ano

11.3

11.4

11.7

11.8

Písemným stykem či pojmem „písemne se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv

jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě;

b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění

pozdějších předpisů; a/nebo

c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osób, tak jak jsou

specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený

pod písmenem c).

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů,

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a kjejich

vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených

subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má

každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České

republiky.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění

této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného

si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených

obchodních zvyklostí či praxe.

Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e—mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku—přebírají

nebezpečí změny okolností.

Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti

ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku)

ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez

předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost

originálu.. Stavebník obdrží tři (3) vyhotovení, CETIN obdrží jedno (1) vyhotovení

smlouvy.

11.10Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech,

které Smluvní strany měly a chtély ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité

pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této

Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu

s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze

Smluvních stran.

11.11Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti

majetkových poměrů.

VPI Hasičská zbrojnice Praha, Libuš 9



Číslo smlouvy CETIN VPI/PH/2018/027 SRM: 8020009375

Číslo smlouvy stavebníka: Registr smluv: Ano

11.12CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl

zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a

mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování

jejich porušování (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-

compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním

spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s

jejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a

dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické

principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník

zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované

jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec,

zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající

se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i

na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo

plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů,

rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje—li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem,

dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.13Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy“

Příloha č. 1 — CTN

Příloha č. 2 — Specifikace nákladů Překládky;

Příloha č. 3 - Specifikace První etapy překládky

Příloha č. 4 - Územní rozhodnutí — o umístění stavby zn.: OVY/28029-R/2011/Ks,Ni ze dne

20.2.2013

Příloha č. 5 - Změna územního rozhodnutí zn. OVY/29491/2015/Ni ze dne 9.12.2015

Příloha č. 6 — Pověření za spol. CETIN

Doložka

Tato Smlouva byla schválena Radou Městské části Libuš na schůzi č.

dne ........... ..

CETIN: Stavebník:

V Praze dne 2 5 “03' 2318 V Praze dne 

 

 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Mgr. Jiří Koubek

Pavel Ptáček „ , starosta . „

Supervizor Výstavba přístupové sítě Praha Mestska cast Praha ' LIbus

VPI Hasičská zbrojnice Praha, Libuš 10



 

Q.

M

35/

Í

f]

___-__

QW,

I

Li.;

Pís
mo

  
ř_

—ť:__
._.——

-If

Kméjtu
„M

_"
*

„___-„,
.-

!

__

.
I „___

3;

'
1 51m;

u
]

i

i.

.-..,
o.

a ] y,

M.;“

.





PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP - Východ — TEM — STAND. - 2018.02

Položková 2018.02

Název stavby: VPI Hasičská zbrojnice Praha, Libuš

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 31 762,40 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 119 770,37 Kč

MONTÁŽ 25 230,40 Kč

GEODETICKÉ PRÁCEPŘÍPRAVA 4 607,92 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 9 161,22 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 1 851,45 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 31 616,51 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE 8 457,22 Kč

Celkové náklady: 232 457,49 Kč

Celkové náklady ( po zaokrouhler 232 457,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství

PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 22320.00 JV

ZEMNI’ PRÁCE

954970 8 Pokládka PE nebo vrapované chráničky 6.00 m

954959 5 Rýha v Chodn.zám.dlaž.35/50—70rozš.010130.00 m

952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-7I10.00 rn

952345 S Rýha V trávě 35/70-100 125.00 m

954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 375.00 m

952355 S Rýha v trávě 50/110 125.00 m

955052 5 Vytyčení trasy ve volném terénu 130.00 m

MONTÁŽ

958318 5 Měření rozdílové OTDR (1625 nm)- stavb 96.00 ks

952602 S Montáž trubky úložné 260.00 m

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280 Předměření trasy nad 100 m do 1km 30.00 m

956279 Předměření trasy nad 100 m do 1km pevr 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956283 5 Doměření trasy nad 100 m do 1km 30.00 m

956282 S Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná 1.00 ks

955198 5 Plán geom.pr0 VBŘ do 200m vč.(kus=100I 2.00 ks



VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného bře 28000.00 JV

náhrady MČ Praha Libuš

955315 Uzavření sm|.na zákI.SSB a přípr.vkí.VBŘ 1.00 ks

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemen 1.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství

MATERIÁL ZHOTOVITELE

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 130.00 ks

303813 5 Fólie "výstražná 330mm PE oranžová 130.00 m

319184 S Spona trubkySYSPRO 24.00 ks

319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 6.00 m



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2018.02

Položková 2018.02

Název stavby: VPI Hasičská zbrojnice Praha, Libuš

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 31 762,40 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 4 607,92 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 1 851,45 Kč

Celkové náklady: 38 221,77 Kč
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

PÍSKOVÁ 830/25, 143 00 PRAHA 4 _ MODŘANY 'i' 9 iM" 2013

ODBOR VÝSTAVBY ČJ, $W

Pracoviště: Hausmannova 3014, Praha 4 — Modřany Přílohy:

"Jill (IIH1111111111111!11111111

 

  

 

 

     

  

   

 

 

 

Zn: OVY/28029—R/201 1/Ks,Ni Praha, dne 20.2.2013

Vyřizuje—tela-

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon) a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kterou se

vydává Statut hl. m. Prahy, vúzemním řízení posoudil podle §86 a 90 stavebního zákona žádost

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou

dne 22.8.2011 podalo

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, odbor městského investora, IČO 64581, Vyšehradská

2075/51, 128 00 Praha 2, „

které zastupuje ZAVOS s.r.o., ICO 60203013, Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

(dále jen “žadatel" , a na záldadě tohoto posouzení:

—vr
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., O podrobněJSi úpravě

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:

„Hasičská zbrojnice Libuš“

na pozemcích parc. č. 516/1 (druh pozemku — ostatní plocha), 922/10, 922/38, 922/50 (druh pozemků

-— orná půda), 932/3, 932/4, 959 (druh pozemků — ostatní plocha), 960 (druh pozemku — zahrada),

961/9 (druh pozemku — orná půda) v katastrálním území Písnice v Praze 4, při ul. Hoštická.

Umístění stavby je zakresleno v grafické příloze — zákres do katastrální mapy vměřítku 1 : 1000 a

koordinační situace v měřítku 1: 500 & 1:250, která bude po nabytí právní moci rozhodnutí ověřena a

předána žadateli.

V rámci nadepsané stavby se umisťuje stavba:

- hasičská zbrojnice,

- venkovní přístřešek,

- opěrná zeď,

- areálová dešťová kanalizace včetně vsakovacích objektů,

- prodloužení řadu splaškové kanalizace,

— přípojka splaškové kanalizace včetně čerpací šachty,



Č.j. P12 OVY/28029/2011 str. 2

- prodloužení vodovodního řadu + vodovodní přípojka,

- prodloužení plynovodního řadu + plynovodní přípojka,

— přípojka NN,

— přeložka telekomunikačního vedení spol. SITEL, Telia Sonera, UPC, T-Systems, Telefónica

O2,

— přípojka sdělovacího vedení,

- přeložka veřejného osvětlení,

— areálové komunikace,

- oplocení areálu.

Určení prostorového řešení stavby:

nebytový objekt o rozměrech do 30,0 x 20,0 m se střechou šikmou s výškou do +7,7 m + věž

výšky do 12,1 m, otevřený přístřešek o rozměrech do 15,3 x 5,0 m a výšce do 2,4 m, vnitroareálove'

komunikace a prostory pro parkování, drenážní podmoky a přípojky inženýrských sítí - na

pozemcích č.parc. 959 a 960 k.ú. Písnice

inženýrské sítě na pozemcích č.parc. 516/1, 922/10, 922/38, 922/50, 932/3, 932/4, 960, 961/9 k.ú.

Písnice.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

II.

pozemky dotčené stavbou, nejbližší okolí, komunikace Hoštická kulici K Mejtu, ul. K Mejtu +

přilehlé rodinné domy.

Stanoví podmínky pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby:

Hasičská zbrojnice Stavba bude dvoupodlažní objekt o rozměrech do 30,0 x 20,0, výška hřebene

střechy nepřesáhne 7,7 m nad úrovní i 0,0 = 293,80 m n. m. pr. Součástí objektu bude věž na

sušení hadic o rozměrech do 4 x 4 rn a výšce do 12,1 m nad úrovní i 0,0.

Stavba bude umístěna ve vzdálenosti min. 1,5 m od hranice pozemku s pozemkem č.parc. 961/1

k.ú. Písnice a zároveň ve vzdálenosti min. 2 m od hranice pozemku s pozemkem č.parc. 950/1 k.ú.

Písnice.

Střecha bude sedlová se sklonem do 10%.

I.NP bude určeno pro 3 garážová stání, provozní a technické místnosti. Ve 2.NP budou kanceláře,

denní místnosti a sociální zázemí.

Vnější povrchy hasičské zbrojnice budou provedeny v kombinaci dřevěného obkladu a omítky

v barvě šedobéžové, východní fasáda garáže bude z polykarbonátu, střešní krytina bude povlaková.

Venkovní přístřešek o rozměrech 15,3 x 5,0 m a výšce do + 2,4 m se střechou pultovou bude

umístěn v prodloužení západní stěny hasičské zbrojnice a zároveň ve vzdálenosti min. 3,8 m od

hranice pozemku s pozemkem č.parc. 957/4 k.ú. Písnice.

Opěrná zeď - souběžně se severní stěnou hasičské zbrojnice se ve vzdálenosti do 5 m od hasičské

zbrojnice umisťuje opěrná stěna délky do 17 m a výšky do 2 m.

Vsakování dešťových vod — na pozemku č.parc. 960 k.ú. Písnice ve směru severním od opěrné

stěny bude umístěn drenážní podmok o rozměrech min. 10 x 6,5 m, hloubce do 1,5 m.

Z drenážního podrnoku bude vedeno potrubí bezpečnostního přepadu do terénního průlehu, který

bude veden podél hranice pozemku č.parc. 960 k.ú. Písnice vjeho severovýchodní a severní části.

Do podmoku budou svedeny veškeré dešťové vody ze střech objektů a ze zpevněných ploch.

_SplaškOVá kanaliZace — z hasičské zbrojnice bude vycházet gravitační potrubí splaškové kanalizace

směrem východním do čerpací šachty o průměru min. 2 m umístěné v severní části vjezdu na

pozemek v blízkosti oplocení — na pozemku č.parc. 960 k.ú. Písnice. Z čerpací šachty bude

vycházet potrubí tlakové kanalizace směrem do ul. Hoštická a dále k napojení na čerpací stanici
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

v křižovatce ulic Hoštická K Mejtu — po pozemcích č.parc. 932/4 a 932/3 k.ú. Písnice. Délka

tlakové kanalizace profilu min. DN 80 nepřesáhne 120 m, hloubka uložení potrubí nepřesáhne

1,8 m pod terénem. V trase budou min. 2 šachty. Před napojením na čerpací stanici bude na trase

výtlaku vybudována uklidňovací šachta, z níž bude vedeno gravitační potrubí do čerpací stanice, a

to v hloubce do 4,5 m pod terénem.

Vodovod — stávající vodovodní řad ukončený v křižovatce ulic Hoštická K Mejtu bude prodloužen

směrem severním do ul. Hoštická v délce do 130 m. Prodloužení vodovodního řadu bude vedeno

po pozemcích č.parc. 961/9, 932/3 a 932/4 a ukončeno podzemním hydrantem. Profil potrubí bude

max. DN 200.

Přípojka vodovodu - bude vedena z vodovodního řadu na pozemku č.parc. 932/4 k.ú. Písnice

směrem západním do vodoměrné šachty umístěné při hranici na pozemku č.parc. 960 k.ú. Písnice

a dále do hasičské zbrojnice. Profil přípojky bude min. PE 63, délka bude do 7 m.

Plynovod — stávající středotlaký plynovodní řad ukončený vkřižovatce ulic Hoštická KMejtu

bude prodloužen směrem severním do ul. Hoštická v délce do 130 m. Prodloužení STL řadu bude

vedeno po pozemcích č.parc. 932/3 a 932/4 k.ú. Písnice v délce do 123 m. Profil potrubí bude min.

PE 100.

Přípojka plynovodu — NTL přípojka bude na pozemku č.parc. 932/4 k.ú. Písnice napojena na

prodloužený STL plynovodní řad před jeho ukončením. Přípojka bude vedena kolmo k pozemku

č.parc. 960 k.ú. Písnice, v pilíři v oplocení bude umístěno měření odběru plynu, dále bude přípojka

vedena směrem západním do hasičské zbrojnice. Profil přípojky bude min. PE 32, délka bude do

5 m.

Přeložka telekomunikačních vedení — sdružené vedení kabelů spol. SITEL, Telia Sonera, UPC, T—

Systems, Telefónica O2 uložené v pozemcích č.parc. 932/4 a 932/3 k.ú. Písnice bude přemístěno

v délce do 110 m do zeleného pásu podél vozovky směrem východním na pozemky č.parc. 932/3,

922/10, 922/50, 932/4 a 932/38 k.ú. Písnice.

Přípojka slaboproudu — bude vedena z ul. Hoštické ze severního konce překládaných

slaboproudých kabelů, a to kolmo přes ul. Hoštickou do objektu hasičské zbrojnice — po pozemcích

č.parc. 932/4 a 960 k.ú. Písnice. Souběžně s kabelem budou pokládány min. 3 trubky HDPE. Délka

trasy nepřesáhne 25 m.

Veřejné osvětlení — 2 stávající stožáry budou přeloženy směrem severním do zeleného pásu podél

komunikace na západní straně ul. Hoštická. Nový rozvod pro jejich připojení bude proveden od

stávajícího stožáru č. 419633 v délce do 72 m po pozemcích č.parc. 932/3 a 932/4 k.ú. Písnice.

Komunikace — před hasičskou zbrojnicí směrem knapojení na ul. Hoštickou bude vybudována

komunikace š. min. 16,5 m pro příjezd hasičských vozidel. Dále bude na pozemku č.parc. 960 k.ú.

Písnice pokračovat komunikace š. do 6,5 m délky do 21 m a parkovací stání pro 8 osobních

automobilů. Komunikace bude ukončena u opěrné stěny.

Dlážděná areálová komunikace v délce do 21 m a šířce do 5 m bude mnístěna mezi hasičskou

zbrojnicí, přistřeškem a areálovou komunikací a bude vedena částečně podél opěrné stěny.

Oplocení — areál hasičské zbrojnice — pozemky č.parc. 959 a 960 k.ú. Písnice ~ bude opIocen

drátěným oplocením, jehož výška nepřesáhne 2 rn nad terénem. Součástí oplocení budou posuvná

vjezdová vrata a pilíř pro měření odběru plynu a rozvaděč elektro.

Přípojka elektro — v oplocení pozemku bude vystavěn pilíř pro hlavní jistič a elektroměr.

Minimální vzdálenost stavebních objektů od okraje nej bližších lesních pozemků bude:

- 0 m od č.parc. 950/1, 950/2, 950/10, 946/4 k.ú. Písnice — oplocení a terénní úpravy,

— 1 m od č.parc. 950/1 k.ú. Písnice — objekt hasičské zbrojnice a přístřešek, zpevněné plochy,

— 6 m od č.parc. 950/2, 946/4 k.ú. Písnice -— objekt hasičské zbrojnice a přístřešek,

- 9 m od č.parc. 950/10 k.ú. Písnice — objekt hasičské zbrojnice a přístřešek,

- 11 m od č.parc. 950/1 k.ú. Písnice — inženýrské sítě,

- 0,5 m od č.parc. 950/1 k.ú. Písnice — odvodnění.
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22. Další stupeň projektové dokumentace bude předložen spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,

PVK, a.s.

23. Styk stavby se stávajícími inž. sítěmi bude proveden vsouladu s vyjádřeními správců sítí a

s dohodami se správci těchto sítí.

24. Při výstavbě bude zachován průjezd ulicí Hoštickou pro Hasičský záchranný sbor a pro vozidla

záchranné služby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Hlavní město Praha, odbor městského investora MHMP, Vyšehradská 2075/51, Praha 2.

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řÍZení:

Námitky Miroslava Hofmana — týkající se dopravní obslužnosti stavby a využití ulice K Mejtu pro

příjezd k hasičské zbrojnici se zamítají.

Námitky Ing. Petra Maura a Marie Maurové — týkající se dopravní obslužnosti stavby a využití ulice

K Mejtu pro příjezd k hasičské zbrojnici se zamítají .

Připomínky veřejnosti — Petra Havlíčka — týkající se průjezdu hasičských vozidel obytnou zónou a

zásobování hasičských aut vodou se zamítají.

Odůvodnění:

Dne 22.8.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo

zahájeno územní řízení.

Odbor výstavby shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a oznámil zahájení územního

řízení známým účastníkům řízení.

Stručná charakteristika stavby:

- dvoupodlažní objekt hasičské zbrojnice, přístřešek, plochy pro parkování a inženýrské sítě pro

napojení objektu.

Pro'mktovou dokumentaci zpracovala:

- spol. BOMART, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4. Projektovou dokumentaci ověřil Ing. Arch. Jan Oppelt,

autorizovaný architekt, CKA 03105, v říjnu 2010.

Součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí byl „Radonový průzkum“ - zpracovala spol. K +

K průzkum, s.r.o., Novákových 6, Praha 8, v listopadu 2011.

K řízení bvlv předloženv tvlo doklady a podkla_d£

stanovisko odboru památkové péče MHMP č.j.: S-MHMP 42250/2011/Rad ze dne 25/1/2011,

stanovisko odboru krizového řízení MHMP č.j.: S-MHMP 47076/2011/OKR ze dne 10.2.2011,

stanovisko odboru územního plánu MHMP č.j.: S-MHÍMP 42065/2011/OUP ze dne 21.1.2011,

stanovisko orgánu ochrany přírody - MHMP — odboru ochrany prostředí, Jungmannova 35,

Praha 1 č.j.: S- MHMP-0042272/201 1/1/OOPNI ze dne 21.3.2011,

» stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu - MHMP — odboru ochrany prostředí

č.j.: S—MHMP-0042272/2011/1/OOP/VI ze dne 21.3.2011, odboru životního prostředí ÚMČ

Praha 12 č.j.: P12 20897—S/2011/OŽP/Če ze dne 19.7.2011,

v
v
-

v
v
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) stanovisko orgánu státní správy lesů - MHMP — odboru ochrany prostředí č.j.: S-MHMP-

0042272/2011/1/OOP/V1 ze dne 21 .3.201 1,

stanovisko orgánu ochrany životního prostředí - MHMP — odboru ochrany prostředí č.j. : S-

MHMP—0042272/2011/1/OOP/VI ze dne 21.3.201 1,

vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí - MHMP — odbor ochrany prostředí

č.j.: S-MHMP-0135770/2011/1/OZP/VI/EIA/1319P-1/Pos ze dne 9.6.2011,

stanovisko orgánuodpadového hospodářství - ÚMČ Praha 12— odbor životního prostředíc.j.:

P12 2018/2011-OŽD/Pa ze dne 16.2.2011,

stanovisko vodoprávního úřadu -ÚMČ Praha 12 - odbor životního prostředí č.j.: P12

2018/2011-OŽD/Pa ze dne 16.2.2011,

stanovisko orgánu ochrany ovzduší - ÚMČ Praha 12 — odbor životního prostředí č.j.: P12

2018/2011-OŽD/Pa ze dne 1622011,

stanovisko odboru dopravy MHMPc.j.: MI-1MP-1089834/201 1/DOP-O4/Da ze dne 9.11.2011,

rozhodnutí odboru dopravy ÚMČ Praha 12 č.j.: P12 29759/2012-OD/Ba ze dne 8.11.2012

s nabytím právní moci dne 28.11.2012, stanovisko č.j. P12 1977/2011-OD/Ba ze dne

14.2.2011,

stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j.: J.HK/138/HSHMP 2327/2011 ze dne

1 1.2.201 1,

stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy č.j.: HSAA-2328-423/ODVS-2011 ze

dne 14.3.2011.

Dále byla doložena vyjádření správců sítí :

v
v

v
v

v
v

v
v

Pražská plynárenská, a.s. — vyjádření č.j.: 343/OH/ORDS/11 ze dne 18.3.2011,

PVK, a.s. — vyjádření č.j.: PVK 38947/OTČP/11 ze dne 3.1.2011, PVK 1551/OTPČ/11 ze dne

3.2.2011,

PVS, a.s. —— vyjádření č.j.: 319/11/2/02 ze dne 16.2.2011, 1041/12/2/02 ze dne 20.3.2012,

Povodí Vltavy — vyjádření č.j.: 8809/2011—263 ze dne 14.2.2011,

PREdistribuce, a.s. — vyjádření č.j.: 300000737 ze dne 31.1.2011,

ELTODO-CITELUM, s.r.o. — vyjádření č.j.: EC 0400/5056/11 ze dne 31.1.2011,

Pražská teplárenská, a.s., - vyjádření č.j.: EÚ/1770/1 O/DAM ze dne 1.12.2010,

TSK hl.m. Prahy — vyjádření č.j.: TSK/01970/11/2200/Vo ze dne 23.2.2011,

Dopravní podnik hl. m. Prahy — vyjádření č.j.: ZAV/1318/10/17.1.2011,

Kolektory Praha, a.s. —vyjádřem' č.j.: ZAV/13 18/ 10 ze dne 1.12.2010.

Stavbou bude na pozemcích č.parc. 922/10, 922/38, 922/50 (druh pozemků — orná půda), 960 (druh

pozemku — zahrada), 961/9 (druh pozemku - orná půda) v katastrálním území Písnice dotčen

zemědělský půdní fond — souhlasné stanovisko s dotčením ZPF bylo vydáno odborem životního

prostředí ÚMČ Praha 12c.j.: P12 20897-S/2011/OŽP/Če dne 19.7.2011.

Z požadavků dotčených orgánů státní správy zahrnul odbor výstavby ÚMČ Praha 12 do podmínek

tohoto rozhodnutí požadavky :

OŽP MHMP _ podmínka č. 21.

Z požadavků vlastníků (příp. správců) technické infrastruktury města zahrnul odbor výstavby ÚMČ

Praha 12 do podmínek tohoto rozhodnutí požadavky :

T-Systems — podmínka č. 15,

PVK, a.s ~ podminka č. 8, 9, 22

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - podmínka č. 22,
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- MČ Praha—Libuš—podmínka č. 24.

Souhlasv vlastníků:

- čparc. 516/1, 922/10, 922/38, 922/50, 932/3, 932/4, 959, 960, 961/9 k.ú. Písnice — vlastníkem

pozemků je hl. m. Praha, svěřenou zprávuvykonává MČ Praha —— Libuš — doložena Smlouva o

výpůjčce ze dne 31.5.2011, usnesení Rady MČ Praha— Libuš č. 174/2012.

Učastníci řízení:

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu 3 § 85 stavebního zákona tak, že

účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel v zastoupení

spol. ZAVOS, s.r.o.

Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákonaJe obec, na jejímž

území má být požadovaný záměr uskutečněn, a to hlavní město Praha zastoupené Útvarem rozvoje hl.

m. Prahy.

Účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 pism. a) stavebního zákona jsou vlastníci dotčených

pozemků: Městská část Praha — Libuš.

Účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž

vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich, může být rozhodnutím

přímo dotčeno:

- č.parc. 950/1 k.ú. Písnice — hl. m. Praha,

— č.parc. 922/47 k.ú. Písnice — PELTI, a.s.,

— č.parc. 922/8, 922/36 k.ú. Písnice — Miroslav Hofman, Jana Hofmanová,

- č.parc. 922/16, 922/17, 922/26 k.ú. Písnice — Ing. Petr Maur, Marie Maurová,

~ č.parc. 922/18, 922/30 k.ú. Písnice — Miluše Martinovská, Zuzana Martinovská, Ing. Tomáš

Martinovský,

- č.parc. 922/19, 922/27 k.ú. Písnice — Ing. Markéta Sedláková,

— č.parc. 922/20, 922/33 k.ú. Písnice — SETRON, s.r.o.,

- č.parc. 922/21, 922/31 k.ú. Písnice —- Ing. Josef Jarabinský, Marie Jarabinská,

- č.parc. 922/22, 922/32 k.ú. Písnice - PaedDr. Jan Pavlíček, PaedDr. Daniela Pavlíčková,

- č.parc. 922/23, 922/34 k.ú. Písnice - JUDr. Karel Lahodný, Věra Lahodná,

- č.parc. 922/24, 922/37 k.ú. Písnice — MUDr. Emanuel Stehlík, Petra Stehlíková,

- č.parc. 922/25 k.ú. Písnice — Vladimír Klobal,

- č.parc. 595, 596 k.ú. Písnice —- Daniela Dvořáková,

— č.parc. 597, 600 k.ú. Písnice — Václav Novák, Ing. Jitka Nováková,

- č.parc. 601 , 602 k.ú. Písnice — Jaroslav Kozák,

- č.parc. 603, 604 k.ú. Písnice — František Horáček, Alena Šímová,

- č.parc. 605, 606 k.ú. Písnice — Milena Nováková,

- č.parc. 607, 609 k.ú. Písnice — Lubomír Hadraba, Kamila Hadrabová,

- č.parc. 61 1, 612 k.ú. Písnice — Karel Srbek,

— č.parc. 613, 614 k.ú. Písnice — Jiří Daněk,

- č.parc. 615, 616 k.ú. Písnice — Hana Semanová,

- č.parc. 617, 618, 619 k.ú. Písnice — Eva Kubínová,

- č.parc. 620/1, 621 k.ú. Písnice — Miloslav Pospíšil, Věra Pospíšilová.

Další účastníky územního řízení stavební úřad nestanovil.
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Za účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, kterými jsou osoby,

o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, považuje odbor výstavby UMC Praha 12 Městskou část

Praha 12 Městskou část Praha — Libuš (§ 18 zákona č. 131/2000 Sb. 0 hlavním městě Praze).

Stavební úřad stanovil účastníky řízení v souladu s § 85 stavebního zákona a doručil V souladu s § 87

odst. 1 stavebního zákona žadateli a obci doporučeně a dalším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

V průběhu územního řízení uplatnili účastníci řízení námitky k navržené stavbě.

Námith účastníků řízení :

Miroslav Hofman — námitkypodalpísemně dne 2. 10. 2012:

- komunikace KMejtu nemáparametrypro průjezd těžké techniky nad 3,5 t,

- parkování v ulici KMejtu nebude umožňovatprůjezd hasičům, je to veřejná obytná zóna,

— navrhuje dapravní obslužnost vést po budouci navrhované komunikaci plánované 0M1

MHMPpod č. 0088 TVLibuš,

- požaduje podmínit dočasnou dopravní obslužnost na dobu max. 2 let,

— vpříloze doložil dokumentaciparkujících vozidel v ul. KMejtu.

- Na ústním jednání dále uvedl: komunikace KMejtu je osazena zpomalovacími prahy,

upozornil na vyjádření silničního správního úřadu 2 roku 2011, které uvádípodmínky pro

provoz v ul. K Mejtu.

Ing. Petr Maur a Marie Maurová — námitky podali písemně dne 15.10.2012, Ing. Petr Maur podal

obdobné námitky samostatně dne 4.10.2012:

— navrhig'í dopravní obslužnost vést po budoucí navrhované komunikaci plánované OMI

MHMPpod č. 0088 TVLibuš,

— komunikace KMejtu nemáparametrypro průjezd těžké techniky nad 3,5 t,

— hustým a stálým parkováním v ulici K Mejtu nebude umožněn průjezd hasičům, je to

veřejná obytná zóna,

— požadují nepovolit dopravní obslužnost ke stavbě,

— přílohoupodání Ing. Petra Maurajefotodokumentaceparkování v ulici KMejtu.

- Na ústním jednání Ing. Petr Maur dále uvedl, že nesouhlasí spovolením výjimky pro

provizorníprovoz v ul. KMejtu anipro výstavbu, neboťze zkušenosti stálého obyvatele mu

je známé, že komunikace není schopna přenést zatížení nákladními vozidly, komunikace

KMejtuje v současné době těžko průjezdná vzhledem k oboustrannému způsobu parkování

a kpřeplněnému využití parkovacích míst. Vzimním období je ul. KMejtu na hranici

sjízdnosti, totéž platípro ul. Hoštíckou. Ing. Maur nesouhlasí s návrhem stavby vzhledem

kjejí špatnépřístupnosti.

Stavební úřad si vyžádal stanovisko silničního správm'ho úřadu k uvedeným námitkám, nebloť námitky

směřují proti dopravní obslužnosti navržené stavby. Odbor životního prostředí a dopravy UMC Praha

12 ve vyjádření č.j.: P12 33027/2012-OŽD/Ba ze dne 12.12.2012 uvádí: „Komunikace KMejtu je

zařazena do kategorie místní komunikace III. třídy, vybudována jako obytná ulice a označena

dopravním značením jako obytná zóna. Režim obytné zóny nevylučuje vjezd vozidel nad 3,5 tuny.

Vobytné zóněje stání vozidel dovolenojen na místech označenýchjako parkoviště. Vsoučasné doběje

zákaz vjezdu nákladních vozidel stanoven dopravním značením č. B4, které byla instalována na

“základě žádosti správce předmětné komunikace. Vpřipadě kladného vyjádření správce komunikace

KMejtu, tj. Městské části Praha — Libuš, nemáme námitek k udělení výjimky z místní úpravy provozu

na komunikaci — ze zákazu vjezdu nákladních vozidel do doby vybudování nové přzjezdove' komunikace

kobjektu hasičské zbrojnice „Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0024 — komunikace khasičske'

zbrojnici. "
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K námitkám se vyjádřila Městská část Praha — Libuš jako správce komunikací K Mejtu a Hoštická:

„Průjezd hasičských vozů Hoštickou ulicí a dále ulicí KMejtu pokládá MČ za potřebnou, ale

dočasnou záležitost (dle projektujde o 25 výjezdů do roka, tedy cca 1 x za 2 týdny). Proto Rada MČ

podporuje výstavbu nově komunikace propojující Hoštickoupřímo s Libušskou... “

Vyjádření projektanta k námitkám: „ Ulice KMejtu — šířkove' parametry komunikace vyhovují pro

obousměrný provoz, parkování vozidel nesmí způsobit neprůjezdnost pro vozidla IZS a vozidla pro

svoz odpadu. Pokud se tak děje, jedná se a porušovánípravidel silničního provozu....

Navrhování vozovek pozemních komunikací musí být navržena tak, aby přenesla zatížení zprovozu

nákladních vozidel. Pro místní komunikaci skupiny D1 (obytná zóna)je to minimálně třída dopravního

zatížení VI, což odpovídá přejezdu až 15 těžkých nákladních vozidel denně. Zatížení ulice K Mejtu od

provozu hasičské zbrojnice bude výrazně nižší než papsane' návrhové zatížení komunikace. Dopravní

značení na vjezdu do ulice KMejtu upravuje režim používání komunikace, není vyjádřením

technických parametrů komunikace.

Ve stanovisku Odboru dopravy ÚMČ Praha 12 ze dne 14.2.2011 jsou stanoveny podmínky v oblasti

dopravního značení, za kterých lze dnes nastavený režim používání komunikace změnit. Stanovisko

dokládá akceptovatelnost navrženého připojení zbrojnice z hlediska technických parametrů

příjezdových komunikací. Navržené napojení zbrojnice přes ulici KMejtu znamena’ dopravní zatížení

od 25 poplachových výjezdů ročně a jedné kondičníjízdy týdně. Jedná se o méně než 2 jízdy týdně.

Popsané zatíženíje menší než zatížení odprovozu vozidelpro svoz odpadu.... “

Stavební úřad vyhodnotil námitky účastníků řízení a vyjádření silničm'ho Správního úřadu, správce

komunikace a projektanta a na základě výše uvedených vyjádření námitky zamítá.

Oznámení o zahájení řízení:

Vzhledem ktomu, že kžádosti nebyly předloženy veškeré podklady nutné křádnému posouzení

žádosti, stavební úřad přerušil řízení a stanovil lhůtu k doplnění podkladů. Uvedená lhůta byla na

žádost žadatele prodloužena. Stavební úřad shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a

oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení uvedeným v§ 85 odst. 1 stavebního

zákona a dotčeným správním orgánům jednotlivě opatřením ze dne. 29.8.2012 pod č.j.

OVY/28029/2011/Ks, Ni, účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona

veřejnou vyhláškou, a nařídil veřejné ústní jednání na den 16.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán

protokol, jenž je součástí archivního spisu.

Oznámení o zahájení územního řízení spolu se situací navrhované stavby bylo zveřejněno na úřední

desce ÚMČ Praha 12 v době od 30.8. do 17.9.2012 a na úřední desce MČ Praha _ Libuš v době od 3.9.

do 19.9.2012.

Žadatel v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistil na pozemku stavby

bezodkladné vyvěšení informace o svém záměru a 0 tom, že podal žádost o vydání změny územního

rozhodnutí, a to do doby konání veřejného ústního jednání.

Z důvodu ukončení platnosti rozhodnutí o připojení na komunikaci před vydáním územního

rozhodnutí, byl žadatel vyzván kjeho doplnění.

Stavební úřad požádal odbor dopravních agend MHMP a odd. dopravy odboru životního prostředí a

dopravy UMC Praha 12 k vyjádření k námitkám vzneseným na ústním jednání.

Po předložení rozhodnutí o připojení na komunikaci a vyjádření odboru dopravních agend MHMP a

odd. dopravy odboru životního prostředí a dopravy UMC Praha 12 stavební úřad vyzval účastníky

k vyjádření k doplněným podkladům.

Ve stanovené lhůtě se účastníci ani dotčené orgány k doplněným podkladům nevyjádřili.
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Soulad stavbv s veřejnými zájmy:

Podle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva

hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a podle vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části

územního plánu hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a vydaných opatření obecné povahy, je

stavba hasičské zbrojnice na pozemcích č.parc. 959 a 960 k.ú. Písnice součástí území s označením VV

— veřejné vybavení. Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem.

Součástí návrhu je umístění inženýrských sítí na pozemcích v území VV, OB — čistě obytné a v území

ZMK — zeleň městská a krajinná. V území VV a OB jsou liniová vedení technické vybavenosti

v souladu s doplňkovým funkčním využitím daných území. V území ZMK jsou nadřazená liniová

vedení technické vybavenosti pouze výjimečně přípustná. Rada MČ Praha — Libuš dala souhlasné

stanovisko s výjimečným umístěním inženýrských sítí v území ZMK v usnesení č. 174/2012 ze dne

26.7.2012. Útvar rozvoje hl. m. Prahy dal souhlasné stanovisko s výjimečně přípustným umístěním

inženýrských sítí v území ZMK vyjádřením č.j.: URM 7030/12 ze dne 23.8.2012.

Zhlediska obecně technických požadavků na stavbu dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o

obecných technických požadavcích na výstavbu (dále OTPP) je stavba navržena v souladu

s požadavky uvedené vyhlášky, a to zejména s čl. 4 odst. 1, 2, neboť stavba je umístěna mimo obytnou

zástavbu, bude napojena na sítě technického vybavení, přístup k objektu bude zajištěn po stávající

komunikaci. Návrh je dále vsouladu s čl. 4 odst. 10, neboť energetická a telekomunikační vedení

budou umístěna pod zemí. Pro provoz stavby budou zřízena parkovací stání na pozemku stavby

v dostatečném počtu 8. Stavba je v souladu s čl. 11 odst. 7 OTPP — likvidace dešťových srážek bude

zajištěna na pozemku stavby. Stavba je dále v souladu s čl. 12 OTPP — oplocení nebude plné a nebude

přesahovat výšku 2 m nad terénem. Komunikační připojení hasičské zbrojnice ulicí ul. Hoštickou a

K Mejtu je navrženo jako dočasné do doby vybudování spojovací komunikace mezi ul. Libušskou a

Hoštickou vúzcmí, které je v současné době územním plánem zařazeno do území NL — louky a

pastviny s předpokladem změny funkce na SV — všeobecně smíšené území po změně územního plánu.

Navrhovaná stavba je v souladu s předpisy chránícími veřejné zájmy jak bylo ověřeno v rámci

přípravy projektu a jednání s dotčenými orgány státní správy. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad

předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Závěr:

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 12 v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a

umožnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim.

K ochraně veřejných zájmů stavební Mad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby

s územně plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu, přezkoumal

požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly

z projednání a stanovisek dotčených orgánů, a zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními

stavbami v území. Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo

rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Jelikož stavební činnosti nejsou ohroženy veřejné zájmy, “ani nepřiměřeně omezena práva a právem

chráněné zájmy účastníků, rozhodl odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12, na podkladě výše

uvedeného tak, jakoje uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí .
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Upozornění:

Podle § 103 odst.1 písm.b) č.8 stavebního zákona stavby přípojek vodovodních, kanalizačních a

energetických do 50 m délky, dále nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů od doručení písemného

vyhotovení k odboru stavebnímu Magistrátu hlavního města Prahy podáním u odboru výstavby Uřadu

městské části Praha 12.

Ing. Vladimír Cupal, v. r.

vedoucí odboru výstavby

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: ‘7 , L] , MÍŠ

razítko a podpis:

  
    

  

 

ká část Praha 12

d mestské části
odbor výstavby

lsková 830/25

3 12 Šraha 412

4

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních pop a 01c se nevyměřuje.

Doručuie se:

Ia. Účastníkům územního řízení (do vlastních rukou na dodejku)

ZAVOS s.r.o., IDDS: drchvv

Útvar rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu

Ib. Účastníkům územního řízení — veřejnou vyhláškou po dobu lS-ti dnů

Městská část Praha 12, úřední deska, Písková č.p. 830/25, 143 12 Praha 12 + příloha

Městská část Praha - Libuš, úřední deska, IDDS: u8xaktr + příloha

pro informaci účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy

o zveřejnění

II. Dotčeným správním úřadům (na dodejku):

Odbor dopravních agend MHMP, IDDS: 48ia97h

Odbor památkové péče MHMP, IDDS: 48ia97h

Odbor územního plánu MHMP, IDDS: 48ia97h

Odbor životního prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h
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OŽD ÚMČ Praha 12, odd životního prostředí, Cílkova0..p 796/7,142 00 Praha 4

OŽD ÚMČ Praha 12, odd dopravy, Cílkovac.p. 796/7, 142 00 Praha 4

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha- JIH, IDDS: zpqai2i

ČR- Státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4

III. Na vědomí:

Útvar rozvoje hl. m. Prahy, evidence ÚR- pí Faktorová, IDDS: c2zmahu

Odbor výstavby ÚMČ Praha 12, spis

Spisovna
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ODBOR VÝSTAVBY

Zn: OVY/29491/2015/Ní

Pracoviště: Hausmannova 3014, Praha 4 — Modřany

Čj: P12 38899/2015 OVY Praha, dne 9.12.2015

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)

zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon) a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kterou se

vydává Statut hl. m. Prahy, v územním řízení posoudil podle §86 a 90 stavebního zákona žádost

O vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen

"rozhodnutí O umístění stavby"), kterou dne 21.8.2015 podal

Magistrát hl. m. Prahy, odbor technické vybavenosti, IČO 64581 , Mariánské náměstí 2/2,

110 00 Praha l-Staré Město,

kterého zastupuje ZAVOS s.r.o., IČO 60203013, Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2—

Vinohrady (dále jen ““Žadatelii),

a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., O podrobnější úpravě

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o změně územního rozhodnutí:

„Hasičská zbrojnice Libuš“

zn.: OVY/28029—R/2011/Ks,Ni ze dne 20.2.2013

pro umístění stavby nazvané:

„Stavba č. 41207 — Hasičská zbrojnice Praha — Libuš, rekonstrukce komunikace Hoštická“

na pozemcích parc. č. 922/10, 922/38 922/50, 961/9 (druh pozemků — orná půda) v katastrálním území

Písnice v Praze 4 při ul. Hoštická.

Změna územního rozhodnutí se týká rozšíření komunikace O část komunikace a o svahy

komunikačního tělesa na uvedených pozemcích.

Umístění stavby na pozemcích je zakresleno v dokumentaci (situace v měřítku 1 : 1000), která bude

ověřena po právní moci územního rozhodnutí a předána žadateli.
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II. Stanoví změny podmínek pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby:

Původní text územního rozhodnutí:

17. Komunikace - před hasičskou zbrojnicí směrem k napojení na ul. Hoštickou bude vybudována

komunikace š. min. 16,5 m pro příjezd hasičských vozidel. Dále bude na pozemku č.parc. 960 k.ú.

Písnice pokračovat komunikace s. do 6,5 m délky do 21 m a parkovací stání pro 8 osobnich

automobilů. Komunikace bude ukončena u opěrné stěny.

Změna územního rozhodnutí:

17.1. l_(_omunikace — před hasičskou zbrojnicí směrem k napojení na u]. Hoštickou bude vybudována

komunikace š. min. 16,5 m pro příjezd hasičských vozidel. Dále bude na pozemku č.parc. 960 k.ú.

Písnice pokračovat komunikace š. do 6,5 m délky do 21 m a parkovací stání pro 8 osobních

automobilů. Komunikace bude ukončena 11 opěrné stěny.

17.2. Na pozemcích č.parc. 922/10, 922/38 922/50, 961/9 k.ú. Písnice se umisťují svahy

komunikačního tělesa pro komunikací na pozemcích č.parc. 932/4 a 932/4 k.ú. Písnice, a to v těsném

sousedství komunikace. Část pozemku č.parc. 922/50 k.ú. Písnice bude využita pro vozovku,

nezpevněnou krajnici a svah komunikačního tělesa, to vše pro šířku vozovky do 5,5 m.

17.3. Na částech pozemků č.parc. 922/10, 922/38 922/50, 961/9 k.ú. Písnice využitých pro svahy

komunikačního tělesa a komunikaci dojde ke změně druhu pozemku.

Učastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Magistrát hl. m. Prahy, odbor technické vybavenosti, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1.

Odůvodnění:

Dne 21.8.2015 podal Žadatel žádost 0 vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo

zahájeno územní řízení.

Odbor výstavby shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a oznámil zahájení územního

řízení známým účastníkům řízení dne 19.10.2015 pod zn. P12 OVY/29491/2015/Ni.

Změna územního rozhodnutí byla vyvolána požadavkem rozšíření vozovky na max. 5,5 m a o svahy

komunikačního tělesa na uvedených pozemcích, to vše při rekonstrukci komunikace v ul. Hoštická na

pozemcích komunikace.

Stručná charakteristika stavby:

- rozšíření vozovky a komunikace o svahy komunikačního tělesa.

Proiektovou dokumentaci zpracoval:

- spol. BOMART, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4, a ověřil Ing. Milan Chalupa, autorizovaný inženýr pro

městské inženýrství a dopravní stavby, CKAIT 0009364, v červnu 2015.

Návrh změny územního rozhodnutí byl doložen následujícími doklady:

> stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu - MHMP — odboru ochrany prostředí č.j.:

S—MHMP—1053795/2015/1/OCP/VI ze dne 4.8.2015, ÚMČ Praha 12 - odboru životního prostředí

č.j.: P12 21663/2015-OŽD/Hr ze dne 9.7.2015,

> stanovisko orgánu státní správy lesů — MHMP — odboru ochrany prostředí č.j.: S-MHMP-

1053795/2015/1/OCP/V1 ze dne 4.8.2015,

» stanovisko orgánu ochrany ovzduší - MHMP — odboru ochrany prostředí č.j. : S-MHMP-

1053795/2015/1/OCP/VI ze dne 4.8.2015, ÚMČ Praha 12 - odboru životního prostředí č.j.: P12

21663/2015-OŽD/Hr ze dne 9.7.2015,
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> stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny - MHMP — odboru ochrany prostředí č.j.: S-MHMP-

1053795/2015/1/OCP/VI ze dne 4.8.2015,

» vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí - MHMP —— odbor ochrany prostředí č.j.:

S-MHMP- 1053795/2015/1/OCP/VI ze dne 4.8.2015,

» stanovisko vodoprávního úřadu - ÚMČ Praha 12 - odboru životního prostředí č.j.: P12

21663/2015-OŽD/Hr ze dne 9.7.2015,

» stanovisko orgánu odpadového hospodářství - ÚMČ Praha 12 - odboru životního prostředí č.j.: P12

21663/2015-OŽD/Hr ze dne 9.7.2015,

v stanovisko silničního správního úřadu - ÚMČ Praha 12 -— odboru dopravy č.j.: P12 21663/2015-

OŽD/Hr ze dne 9.7.2015.

Další vyjádření stavební úřad nepožadoval, neboť byla součástí žádosti o územní rozhodnutí'pro

stavbu „Hasičská zbrojnice — Libuš“ a stavebnímu úřadu ze své agendy není známa další stavba

v dotčeném území povolená od nabytí právní moci původního územního rozhodnutí zn.: OVY/28029-

R/201 l/Ks,Ni ze dne 20.2.2013.

Souhlas s trvalým odnětím částí pozemků č.parc. 922/10, 922/38, 922/50, 961/9 k.ú. Písnice byl vydán

odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 12 pod č.j. P12 20897-8/2011/OŽP/Če dne

19.7.2011.

Souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa byl vydán odborem ochrany prostředí

MHMP pod č.j.: S—MHMP- 1053795/2015/1/OCP/VI dne 4.8.2015.

Územní rozhodnutí zn.: OVY/28029-R/2011/Ks,N
i ze dne 20.2.2013 je platné, neboť dne 24.4.2015

pod zn. OVY/30608/2014/Mz bylo vydáno stavební povolení pro stavbu nazvanou: „Stavba č. 41207 —

Hasičská zbrojnice Písnice“, které nabylo právní moci dne 30.5.2015.

&lhlLSV vlastníků pozemkj;

Městská část Praha — Libuš — smlouva o výpůjčce ze dne 31.5.20] 1.

Účastníci řízení: '

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s § 85 stavebního zákona tak, že

účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 85 odst. 1 pism. a) stavebního zákona je žadatel.

Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž

území má být požadovaný záměr uskutečněn, a to hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování

a rozvoje hl. m. Prahy.

Účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 pism. b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž

vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich, může být rozhodnutím

přímo dotčeno:

» pozemek č.parc. 922/8 — Hofman Miroslav, Hofmanová Jana,

> pozemek č.parc. 922/9 — ChrpováMarie, Kavka Jaroslav, Stachová Jana,

» pozemek č.parc. 961/6 — Martinovská Miluše.

Další účastníky územního řízení stavební úřad nestanovil.

Za účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, kterými jsou osoby,

o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, považuje odbor výstavby UMC Praha 12 Městskou část

Praha - Libuš (§ 18 zákona či 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze).

Stavební úřad stanovil účastníky řízení V souladu 5 § 85 stavebního zákona a doručil v souladu s § 87

odst. 1 stavebního zákona všem doporučeně.

Vprůběhu územního řízení nevznesli účastníci řízení ani dotčené správní úřady žádné námitky ani

připomínky.
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Soulad stavbys veřejnými zájm) :

Podle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva

hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a podle vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části

územního plánu hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a vydaných opatření obecné povahy, je

stavba umístěna:

- na pozemku č.parc. 922/38 k.ú. Písnice, který je součástí území s označením NL/SV—C — louky,

pastviny, po změně územního plánu všeobecně smíšené s koeficientem míry využití území C.

Komunikace jsou v území NL výjimečně přípustné.

— na pozemku č.parc. 922/50 k.ú. Písnice, který je součástí území ZMK * zeleň městská a

krajinná. Komunikace jsou v území NL výjimečně přípustné.

- na pozemcích č.parc. 922/10 a 961/9 k.ú. Písnice, které jsou součástí území OB-B — čistě

obytné s koeficientem míry využití území B. Komunikace jsou v souladu sdoplňkovým

funkčním využitím území .

Stavební úřad posoudil požadavek umístění svahů komunikačního tělesa a části komunikace v území

NL a ZMK. Vzhledem ktomu, že stavba bude součástí rekonstrukce stávající komunikace, jejíž

parametry budou změněny minimálně — šířka dosáhne max. 5,5 m, výškově bude komunikace

urovnána, zábor pozemků bude minimální, svahy komunikačního tělesa jsou nezbytnou podmínkou

kvalitní stavby a zároveň rekonstruovaná komunikace bude sloužit k obsluze nové hasičské zbrojnice

do doby vybudování nové komunikace, stavební úřad souhlasí svýjimečně přípustným umístěním

stavby v uvedených územích.

Část stavby umístěná v území NL a ZMK je umístěna v nezastavitelném území — svahy

komunikačního tělesa a část komunikace lze jako dopravní stavbu v nezastavitelném území povolit.

Stavba svahů komunikačního tělesa a části komunikace nenaruší ani neomezí hlavní funkci území,

neboť je umístěna při okraji stávající komunikace a zároveň při hranici území NL. Území ZMK je

nefunkčním regionálním biokoridorem R4/42 a stavba funkci tohoto koridoru nezmění.

Z hlediska obecných požadavků na výstavbu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na

využívání území je stavba navržena v souladu s požadavky uvedené vyhlášky, a to zejména 3 § 23

odst. 2, neboť stavba neznemožňuje zástavbu na sousedních pozemcích.

Závěr:

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 12 v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil

účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim.

K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby s územně

plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu, přezkoumal a stanovil

požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly

z projednání a stanovisek dotčených orgánů, a zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními

stavbami v území. Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo

rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Upozornění:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. ] stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů od doručení písemného

vyhotovení k odboru stavebního řádu plánu Magistrátu hlavního města Prahy podáním u odboru

výstavby Uřadu městské části Praha 12.

ř &

Ing. Vladimír Cupal, v. r. (_ \

vedoucí odboru výstavby ,k“ „rx „

Za správnost vyhotovení_

 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 4,24 % Mf!

razítko a podpis:

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 pism. 1) ve

výši 10000 Kč byl zaplacen.

Doručuie se:

I. Účastníkům územního řízení (do vlastních rukou na dodejku)

. ZAVOS s.r.o., IDDS: drchvv

. Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: cszahu

. Městská část Praha - Libuš,“ IDDS: u8xaktr

. Miroslav Hofman, K Mejtu č.p. 528/1, 142 00 Praha 4

. Jana Hofmanová, Tajovske'ho č.p. 1259/7, 142 00 Praha 4

. Jaroslav Kavka, V Zákopech č.p. 341/2, 142 00 Praha 4

. Jana Stachová, Švihovská č.p. 412/2, 142 00 Praha 4

. Marie Chrpová, Zátoňská č.p. 17/3, 142 00 Praha 4

. Miluše Martinovská, Zátoňská č.p. 18/7, 142 00 Praha 4\
O
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II. Dotčeným správním úřadům (na dodejku):

10. Úřad MČ Praha 12, odbor životního prostředí a dopravy, Písková č.p. 830/25, 143 00 Praha 4

ll. Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h

12. Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoj e, IDDS: 48ia97h

III. Na vědomí: ' .,

Odbor výstavby UMC Praha 12, spis Písnice

Spisovna





CETIN
Evidenční číslo: PŘI1213I2018

Obchodní korporace Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská

2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost"), zastoupená níže

podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Pavla Ptáčka

Supervizor. Výstavba pevné přístupové sítě Praha

os. č._ nar. dne—, bytem

(„Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 — Zižkov, lD datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

. činil jednáni týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy,

s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady

a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejně telekomunikační

sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval

Společnost v souvisejících správních řízeních,

. uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení

§ 1785 a nás|. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv

odpovídajících věcnému břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku

v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb„

.. podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným

břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru

nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení

vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

. podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva

k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve

smyslu § 104 odst. 4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb.,

zákon o vyvlastnění a následně Společnost vtěchto řízeních a zřízení věcného

břemene zastupoval,

. uzavíral smlouvy o umisténi zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a

podnájemní k cizim nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné

komunikační sítě,

. uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a

zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu UR+SR a kabelové lévky

nebo žlaby,

. projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných

subjektů,

. projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní

komunikační síť Společnosti,

. zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci

odvolacího řízeni, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a

provozováním přístrojů elektronických komunikací,
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. jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od

jiných osob,

. uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů

(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění

technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu ksíti nebo službám

elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených

právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat.

Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí

v každém případě částku 200.000,— Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení

překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení

§ 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za

Společnost převzít, činí v každém případě částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun

českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění

zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů

Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti

s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově

uhradit Společnost nebo

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má

smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo

c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu

předpokládané platnosti smlouvy.

Vpřípadě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož

výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění

výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku

přijatému Společnosti či novým způsobem upravenému vdohodé o změně smlouvy

(dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše

uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle

peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn vsouvislosti svýše uvedeným nahlížet do veškerých

souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých

osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony,

včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti ato na

území České republiky.

Toto pověření je platné do 15.2.2019. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního

poměru;

v Praze dne 15.2.2018

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Představenstvo

_............

Ing. Martin Vlček Ing. Petr Slováček

předseda představenstva místopředseda představenstva

 


