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„Smluvní strany, tj.

DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

IČ: 28089898

DIČ: C228089898

se sídlem: Na dlouhém lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u Městského soudu V Praze, oddfl B, vložka

1511 1, zastoupena na základě plné moci Mgr. Terezou Kocourkovou, B.A., advokátem, ev. č. ČAK

16068, TMS Legal advokátní kancelář s.r.o., IČ: 05637066, se sídlem Římská 31a, 120 00 Praha 2

e—mail: kocourkova©tms.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 7221412/0800

dále jen jako „původní stavebník“

a

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Praha—Libuš, Libušská 35, PSČ 142 00

10:00231142

jejímž jménem jedná Mgr. jiří Koubek, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000691349/0800

dále jen jako „Městská část Praha - Libuš“

a

Velká Lada s.r.o.

IČ:07756941

DIČ: CZO7756941

se sídlem: Na dlouhém lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

307071, jejímž jménem jedná pan Ing. Zdeněk Kaláb, jednatel společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5532653339/0800

dále jen jako „nový stavebník"

uzavírají tento

DODATEK č. 1

ke

SMOUVĚ()PRÁVUPROVÉSTSTAVBU

ze dne 27.9.2017

(dále jen ..Smlma")

I. Předmět dodatku ke smlouvě

1.1 Městská část Praha — Libuš a původní stavebník uzavřeli dne 27.9.2017, jejímž

předmětem je mimo jiné udělení souhlasu Městské části Praha — Libuš sprovedením

prací původním Stavebníkem, a to:

a) rekonstrukce pozemní komunikace K Vrtilce, Praha 4 — Písnice na pozemcích p.č. 5,

53/19, 53/20, 53/24, 75/1, 259/1, všechny v k.ú. Písnice, vrozsahu dle schválené

projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované firmou Sanitech s.r.o.
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zák. číslo 01052014
z 09/2014, v celé své délce od křižovatky s ulicí Na Konečné po

napojení na nově projektovaný
obytný soubor, délka úseku 262,24 m, provedení

nových vjezdů k objektům, provedení varovného pásu při vjezdu na komunikaci a

osazení malých kruhových prefabrikovanýc
h zpomalovacích

polštářů a opravu

souvisejících p
ropustků v souladu se Smlouvou o zajištění smluv

ních závazků ze dne

12. 5. 2014,

výstavbu inženýrský objektů (IO) stavby ,,Parcelace, kom
unikace a sítě pro výstavbu

20 rodinných domů“ na pozemcích parc.č. 52/1 a 53/19, k.ú. Písnice, obec Praha,

zapsáno na LV č. 530 vedeného u Katastrálního
úřadu pro hlavní město Prahu,

Katastrální pracoviště Praha, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a ve

svěřené správě Městská část Praha-Libuš
, v rozsahu dle projektové doku

mentace pro

stavební povolení vypracované
firmou Sanitech s.r.o. zak. číslo 032013, a to

konkrétné:

I. 10 01 Komunikace
vozidlové a pěší - bude povolován na základě žádosti o

stavební povolení podle ustanovení 5110 odst 1 a 2 zákona č.183/2006 Sb.

(stavební zákon). Komunikaci vozidlovou a pěší se myslí část zpevněného

povrchu pozemku vsouladu sustanovením
5 6 zákona č. 13/1997 Sb., o

pozemních komunikacích.

ll. IO 05 Stoky a přípojky dešťové kanalizace — bude povolován na základě žádosti o

stavební povolení podle ustanovení 5110 odst. 1 a 2 zákona č.183 /2006 Sb.

(stavební záko
n)

III. 10 06 Vsakovaci objekty dešťových vod — bude povolován na základě žádosti o

stavební povolení podle ustanovení 5110 odst 1 a 2 zákona č.183 /2006 Sb.

(stavební zákon)

1.2 Původní stavebník prohlašuje, že byla vydána následující rozhodnutí:

a)

b)

Městská část Praha 12, Úřad Městské části, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 —

Modřany, odbor životního prostředí a dopravy vydala dne 18.8.2015, pod č.j.: P12

251226/2015 OŽD, zn.: P12 21667r/2015/OŽ
D/Str ve znění rozhodnutí ze dne

10.10.2018, zn.: P12 32751r/2018/O
ŽP/Str, č.j.: P12 39687/2018 OŽP, kžádosti

stavebníka stavební povolení ke stavbě vodníh
o díla:

„Rekonstrukce
komunikace K Vrtilce, Praha - Libuš, Písnice, část úpravy koryta

drobného vodního toku Vrtilka" na pozemcích parc. č. 5, 53 /19, 53/20, 53 /21,

53/22, 53/23, 53/24, 54, 73, 75/1, 259/1, v katastrálním ú
zemí Písnice“

Městská část Praha 12, Úřad městské části, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 —

Modřany, odbor životního prostředí a dopravy vydala dne 7.5.2014, pod zn.: P12

27554r/2013/
OŽD/Str, č.j.: P12 10287/2014

OŽD, ve znění rozhodnutí ze dne

10.10.2018, zn.: P12 32750r/2018/0
ŽP/Str, č.j.: P12 39678/2018 OŽP, kžádosti

stavebníka stavební povol
ení ke změně stavby vodníh

o díla:

„Parcela, komunikace a sítě pro výstavbu 20 RD — F.2 Inženýrské objekty vodního

hospodářství“
na pozemcích parc. č. 275/4, 276, vkatastrálním

území Cholupice,

parc. č. 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 48, 49, 52/1, 52/2, 53/19, 53/20, 53/24

v katastrálním ú
zemí Písnice.

Městská část Praha 12, Úřad městské části, odbor výstavby, vydala dne 11.4.2018,

pod zn.: OVY/27341/20
13/Ča-Bp, čj.: P12 5220/2018 OVY, kžádosti stavebníka

stavební povolení pro stavbu nazvanou:
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„Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domu vše na pozemcích č.

parc. 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 48, 49, 52/1, 52/2, 53/19 v k.ú. Písnice a na

pozemcích č. parc. 275/4 a 276 vk.ú. Cholupice, při komunikace KVrtilce, 142 00

Praha 4 — Písnice, Cholupice.

d) Městská část Praha 12, Úřad městské části, odbor výstavby, vydala dne 4.4.2018 pod

zn.: OVY/21471/2015/Mr-Bo, čj.: P12 4075/2018/OVY, k žádosti stavebníka

stavební povolené pro stavební úpravu nazvanou:

„Rekonstrukce komunikace KVrtilce Městská část Praha — Libuš, Písnice“, vše na

pozemcích parc. č. 5, 42, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 54,

75/1, 259/1 V katastrálním území Písnice.

Rozhodnutí dle písm. a) až d) odst 1.2 dále označována společně jako „stavební

povolení“

Původní stavebník prohlašuje, že dne 6.3.2019 uzavřel s novým stavebníkem smlouvu o

převodu práva a povinností kprojektu Písnice, jejímž předmětem byl převod práv a

povinností vyplývajících ze stavebních povolení, tak jak jsou popsána v odst 1.2 tohoto

článku a dále práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o právu provést stavbu a

smlouvy o úschově finančních prostředků uzavřené s Městskou částí Praha — Libuš dne

27.9.2017.

Původní stavebník prohlašuje, že změna stavebníka ve vztahu ke stavebním povolením

byla oznámena Městské části Praha 12, Úřad Městské části, odbor životního prostředí a

odbor výstavby dne 22.3.2019.

Předmětem dodatku ke Smlouvě o právu provést stavbu uzavřené stranami dne

27.9.2017 je změna účastníka v důsledku uzavření smlouvy o převodu práv a povinností

ze dne 6.3.2019 mezi původním stavebníkem a novým stavebníkem.

Smluvní strany se tedy dohodly, že počínaje dnem účinnosti této smlouvy, dochází ke

změně účastníka na straně stavebníka, tak jak je označen ve Smlouvě, když namísto

původního stavebníka vstupuje do jeho práv a povinností vcelém rozsahu nový

stavebník. Všichni účastníci Smlouvy a tohoto dodatku s touto změnou účastníka v celém

rozsahu souhlasí a berou ji na vědomí.

Smluvní strany se dále dohodly, že ve Smlouvě ze dne 27.9.2017 uvedené číslo účtu

Development Industries, tj. 2000691349/0800, vedené u České spořitelny, a.s., se

vcelém rozsahu nahrazuje novým účtem společnosti Velká Lada, a to číslo účtu:

5532653339/0800, vedeného u České spořitelny, a.s. Variabilní symbol a podmínky

výplaty ujednané dle Smlouvy zůstávají nezměněny.

II. Závěrečné ustanovení

Ostatní články Smlouvy o právu provést stavbu ze dne 27.9.2017 zůstávají nezměněny.

Tato dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Městská část Praha-Libuš obdrží

jeden stejnopis a původní stavebník obdrží jeden stejnopis, nový stavebník obdrží dva

stejnopisy, jedno vyhotovení je určeno pro Schovatele dle smlouvy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a

s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné
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a pravé vůle, vážně a srozumitelně, a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek

pro jednu ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

2.4 Tento dodatek bude zapsán do centrální evidence smluv. Smluvní strany prohlašují, že

veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené, nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují

souhlas s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn.

2.5 Tento dodatek je schválen usnesením Rady MČ Praha—Libuš č. 187/2019 ze dne 5.8.2019

a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1

    

Přílohy: č. 1 - Usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 187/2019

č. 2 - Smlouva o převodu práv a povinností ze dne 6.3.2019

č. 3 - Oznámení o změně stavebníka

č. 4 — plné moc

V Praze dne ...................... 2019 V Praze dne ......................2019/fa? " \
o I ,

.?puvodní stavebnlk:
,* \

f I’ "if ' '

( ’ ? l
..

)x............ ]

DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s. Městsk “'část Praha-Libuš \ ,.../_

Mgr. Tereza Kocourková, B.A. Mgr. ]" i Koubek “— - ..... ,"

na základě plné moci staroSta

VPraze dne ...................... 2019

nový stavebník:

 

Velká Lada s.r.o.

Ing. Zdeněk Kaláb

jednatel společnosti
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Městská část Praha—Libuš

USNESENÍ RADY

č. 187/2019

  

  

 

 
  

 
 
 

     

 

iJednam R zedne Hlasování ousnesení* lýPřítomno 3 |

1 pro Š proti zdrželíe *? “

. j ' Tý v o o

15. 8. 2019 3 j 0 O Úsnesem _ ppmato , )

Podpisy

místostarosta \Ý' =.. "

Ing. Pavel Macháček \\ plát Jiří Koubek

Založeno na Ú ' 6. 8. 2019 _ Založila ! M. ] Podpis

dne ; Í Kratochvílová : 4'
  
 

Rada městské části Praha-Libuš:

1. bere na vědomí převod práv a povinností mezi společností DEVELOPMENT

INDUSTRIES a.s., se sídlem Na Dlouhém Lánu 408/27, 160 00 Praha 6- Vokovice

IČ: 28089898 zapsanou V obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem vPraze

oddíl B, vložka 15111 a společností Velká Lada s.r.o. IČ: 077 56 941 se sídlem Na

Dlouhém Lánu 408/27,160 00 Praha 6- Vokovice zapsanou v obchodnim rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 307071,

2. schvaluje uzavření Dodatkuc 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu ze dne 27 9.2017

se společností DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s., se sídlem Na Dlouhém Lánu

408/27,160 00 Praha 6— Vokovice, IČ: 28089898 zapsanou v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze oddil B, vložka 15111 31 a se společností Velká

Lada s.r.o. IČ: 077 56 941 se sídlem Na Dlouhém Lánu 408/27, Vokovice 160 00

Praha 6 zaspanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddil C

vložka 307071,

3. schvaluje uzavření Dodatkuc. 1 ke Smlouvě o úschově finančních prostředků ze dne

27. 9.2017 se společností DEVELOPMENT INDUSTRIES &.s.., se sídlem Na

Dlouhém Lánu 408/27,160 00 Praha 6 - Vokovice IČ: 28089898 zapsanou

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15111 31 a

se společností Velká Lada s.r.o. IČ: 077 56 941 se sídlem Na Dlouhém Lánu 408/27,

Vokovice 160 00 Praha 6 zaspanou v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze oddil C vložka 307071,

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatků, které jsou nedílnou

součástí tohoto usnesení.

Stránkalzl



 

 

SMLOUVA O PŘEVODU PRÁV A POVlNNOSTÍ

k projektu Písnice

 

(dále jen jako „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s., IČ: 280 89 898

se sídlem Na dlouhém lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn.: B 15111.

jejímžjménem jedná Ing. Zdeněk Kaláb, statutární ředitel

(dále jen jako „převodce“ anebo „stavebník“)

a

Velká Lada s.r.o., IČ: 077 56 941

se sídlem Na dlouhém lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn.: 0 307071,

jejímžjménem jedná Hynek Luksch, jednatel společnosti

(dále jen jako „nabyvatel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

|.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úplatný převod práv a povinnosti zprojektu Písnice, tak jak je

specifikován dále vtéto Smlouvě zNabyvatele na Převodce za podmínek touto Smlouvou

sjednaných.

2. Projekt Písnice zahmuje práva, povinnosti a činnosti spočívající v parcelaci a výstavbě inženýrských

sítí na pozemcích vk.ú. Písnice a k.ú. Cholupice vymezené dle článku Il. této smlouvy, když

příslušná pravomocná stavební povolení byla vydána ve prospěch stavebníka. Stavebník mimo

práva z dále specifikovaných stavebních povolení touto smlouvou převádí práva a povinností pro něj

vyplývající ve vztahu.k projektové dokumentaci a smluv uzavřených střetimi subjekty, resp.

převodce výlučně a vcelém rozsahu zmocňuje převodce ktomu, aby vtěchto vztazích došlo

k záměně účastníka na straně převodce za nabyvatele.

||.

. Specifikace práv a povinnosti ve vztahu k Projektu Písnice

1. Městská část Praha 12, Úřad Městské části, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 — Modřany, odbor

životního prostředí a dopravy vydala dne 18.82015, pod č'.j. P12 251226/2015 OŽD, zn.: P12

21667r/2015/OŽD/Str ve znění rozhodnutize dne 10.102018, zn.: P12 32751r/2018/OŽP/Str, č.j.:

P12 39687/2018 OŽP, k žádosti stavebníka stavební povolení ke stavbě vodního díla:
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„Rekonstrukce komunikace K Vrtilce, Praha — Libuš, Písnice, část úpravy koryta drobného vodního

toku Vrtilka“ na pozemcích parc. č. 5, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 54, 73, 75/1, 259/1,

v katastrálním území Písnice"

. Městská část Praha 12, Úřad městské části, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 — Modřany, odbor

životního prostředí a dopravy vydala dne 7.5.2014, pod zn.: P12 27554r/2013/OŽD/Str, č.j.: P12

10287/2014 OZD, ve znění rozhodnutí ze dne 10.10.2018, zn.: P12 32750r/2018/OŽP/Str, č.j.: P12

39678/2018 OŽP, k žádosti stavebníka stavební povolení ke změně stavby vodního díla:

„Parcela, komunikace a sítě provýstavbu 20 RD -' F.2 inženýrské objekty vodního hOSpodářství“ na

pozemcích parc. č. 275/4, 276, v katastrálním území Cholupice, parc. č. 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4,

48, 49, 52/1, 52/2, 53/19, 53720; 53/24 v katastrálním území Písnice.

. Městská část Praha 12, Úřad městské části, odbor výstavby, vydala dne 11.4.2018, pod zn.:

OVY/2734112013/Ča-Bp, čj.: P12 5220/2018 OVY, kžádosti stavebníka stavební povolení pro

stavbu nazvanou:

„Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domů" vše na pozemcích č. parc. 43, 44/1,

44/2, 44/3, 44/4, 48, 49, 52/1, 52/2, 53/19 v k.ú. Písnice a na pozemcích č. parc. 275/4 a 276 v k.ú.

Cholupice, při komunikace K Vrtilce, 142 00 Praha 4 — Písnice, Cholupice.

Městská část Praha 12, Úřad městské části, odbor výstavby, vydala dne 4.4.2018 pod zn.:

OW/21471/2015/Mr-Bo, čj.: P12 4075/2018/0VY, kžádosti stavebníka stavební povolené pro

stavební úpravu nazvanou:

„Rekonstrukce komunikace K Vrlilce Městská část Praha — Libuš, Písnice“, vše na pozemcích parc.

č. 5, 42, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23. 53/24, 53/25, 54, 75/1, 259/1 vkatastrálním územi

Písnice.

Rozhodnutí specifikované v odst. 1 až 4 tohoto článku jsou dále v tomto textu společně označována

jako „stavební povolení“

6. Dne 27.9.2017 uzavřel stavebník s Městskou částí Praha - Libuš, se sídlem Praha - Libuš, Libušská

35, PSČ 142 00, IČ: 00231142, smlouvu o právu provést stavbu stavebníkem:

a. Rekonstrukce pozemní komunikace K Vrtilce, Praha 4 — Písnice, na pozemcích p.č. 5,

53/19, 53/20, 53/24, 75/1, 259/1, k.ú. Písnice, obec Praha, dle projektové dokumentace

pro stavební povolení vypracované fÍíTT'lOU Sanitech s.r.o., zak. č. 01052014 z 09/2014,

vcelé své délce od kňžovatky s ulici Na Konečné po napojení na nově projektovaný

obytný soubor, délka úseku 262,24 m, provedení nových vjezdů k objektům, provedení

varovnéh_o pásu při vjezdu na komunikaci a osazení malých kruhových

prefabrikovaných zpomalovacích polštářů a opravu souvisejících propustků v souladu

se Smlouvou o zajištění smluvních závazků ze dne 12.5.2014.

b. Výstavbu inženýrských objektů (IO) stavby „Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu

20 rodinných domů“ na pozemcích parc. č. 52/1 a 53/19 k.ú. Písnice, obec Praha,

vrozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované firmou

Sanitech s.r.o., zak. č. 032013, a to konkrétně:

i. IO 01 Komunikace vozidlové a pěší

ii. IO 05 Stoky a přípojky dešťové kanalizace

iii. lO 06 Vsakovací objekty dešťových vod

c. Výstavba inženýrských objektů vodního hospodářství dle pravomocného rozhodnutí o

vydání stavebního povolení zn. P12 27554r/2013/0ŽD/Str, ze dne 7.5.2014.

Dále jen jako „smlouva o právu provést stavbu“.
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7. Dne 27. 9.2017 uzavřel stavebník, Městská část Praha — Libuš, se sídlem Praha — Libuš, Libušská

35, PSČ 142 00, IČ: 00231142 a advokét Mgr. Petr Janda ev.cČ.AK 17445, se sídlem Římská 31a,

120 00 Praha 2, smlouvu o úschově finančních prostředků, jejímž předmětem je úschova a vydání

finanční částky ve výši 5.749.806,-Kč advokátem, jež odpovídá jistotě složenou Stavebníkem ve

prospěch Městské části Praha —Libuš dle smlouvy o právu provést stavbu.

8. Dne 12. 5.2014 uzavřel stavebník a Městská část Praha— Libuš, se sídlem Praha— Libuš Libušská

35, PSČ 142 00, IC: 00231142 a smlouvu o zajištění smluvních závazků v souvislosti se záměrem

stavebníka vybudovat areál „20 RD“ v lokalitě Velká Lada, MČ Praha— Libuš, Písnice, na pozemcích

dotčených stavbou: č. parc. 43, 44/1 , 44/2, 44/3, 44/4, 48, 49, 52/1 , 52/2 (rodinné domy, komunikace,

inženýrské sítě), 53/19, 53/20, 53/24, 5, 75/1 (komunikace, inženýrské sítě), 51/1, 51/2, 50/3, 50/3

(přípojky iS), k.ú. Cholupice.

9. Stavebníkje vlastníkem projektové dokumentace zpracované společností Sanitech, s.r.o., Bellušova

1829/57, 155 00 Praha 5, IC: 251 04 869, pro účely realizace Projektu Písnice a vydání stavebních

povolení, zejména:

a. Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 RD — Městská část Praha -Libuš, Písnice:

Obsah dokumentace:

Komunikace a jejich odvodnění

IO 01 - Komunikace vozidlové a pěší

IO 05 - Stoky dešťové kanalizace

lO 06 - Vsakovací objekty dešťových vod

Objekty vodního hospodářství

|O 02 — Vodovodní řady a vodovodní přípojky

lo 03 — Stoky a přípojky splaškové kanalizace

lo 04 — Čerpací stanice splaškových vod

Povolené IO v rámci DUR:

IO 07 — Piynovody a plynovodní přípojky

|O 08 — Kabelové rozvody elektn'cké energie (PRE)

IO 09 — Veřejné osvětlení

lO 10 — Sadové úpravy

Akustická studie

b. Rekonstrukce ulice K Vrtilce, Praha — Libuš, Písnice

Obsah dokumentace:

Komunikace:

lo 01 — Pozemni komunikace

Objekty vodního hospodářství:

|O 01 — Pozemni komunikace — oprava drobného vodního toku a propustků

c. Související vyjádření správců dotčených inženýrských sítí pro stavby dle písm a. a b. včetně

vyjádření a stanoviska dotčených orgánů

10.Stavebnik za účelem realizace projektu Písnice a vydání stavebních povolení uzavřel či se zavázal

uzavřít příslušné smlouvy se správci dotčených inženýrských sítí:

a. Pražská vodohospodářská společnost as. ,se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 01, IC:

25656112, DIČ: CZ25656112, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

vPraze oddil B. vložka 5290 “

b. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ 110 00, IC:

25656635, DlČ: C225656635, zapsána vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl B, vložka 5297,
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c. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská Plynárenská, as., se sídlem Praha

4, U Plynárny 500, PSČ 145 08, lČ: 27403505, DIČ: C227403505, zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10356

- zejména Smlouva o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní, číslo smlouvy

319/2018/OOBCH ze dne 28.3.2018

d. PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 oo, IČ: 27376516, DIČ:

C227376516, zapsaná v obchodním rejstříku“ vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 10158

- zejména Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní č. KB/824/1323276 ze dne

26.09.2013

e. Další související smlouvy a stanoviska, jež byla nezbytná pro vydání stavebních povolení a

realizaci projektu Písnice

lil.

Převod práv a povinnosti

Stavebník touto smlouvou postupuje práva a povinnosti související s Projektem Písnice, takjak

jsou vymezena v čl. II. této smlouvy a vyplývají z výše citovaných stavebních povolení, včetně

předchozích vydaných souvisejících územních rozhodnutí a správních rozhodnutí, včetně

příslušenství a všech dalších práv a povinností, i pokud nejsou vtéto smlouvě výslovně

uvedeny, v celém, rozsahu nabyvateii, který je tímto přebírá s tím, že se stává právním

nástupcem stavebníka a tím budoucím stavebníkem die stavebních povolení dle čl. II. odst. 1

až 4 této smlouvy a rovněž účastníkem a nositelem práv a povinností pro něj vyplývajících ze

závazků a ujednání dle čl. II. odst. 5 až 10 této smlouvy.

Kupní cena je účastníky sjednána samostatnou dohodou, jež tvoří oddělitelnou přílohu dle této

smlouvy. Kupní cena je stanovena na základě znaleckého posudku o obvyklé ceně předmětu

převodu dle čl. ll této Smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních

stran. _

2. Je-Ii nebo stane-Ii se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo zdánlivé, nedotýká se to

ostatních ustanovení této smlouvy, které zůstávají nadále platná a účinná. Smluvní strany se

zavazují po takovém případném zjištění neplatnosti či zdánlivosti vzájemně spolupracovat a

bezodkladně nahradit vadné ustanovení novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně

zamýšlenému účelu vadného ustanovení. Strany se zavazují vtakovém případě pozměnit i

ostatní ustanovení této smlouvy tak, aby došlo k naplnění účelu této smlouvy, kterým je převod

výše uvedených veřejných i soukromých subjektivních práv a povinností na nabyvatele.

3. Smluvní strany si tímto vzájemně udělují souhlas, aby ve smyslu Nařízení Evropského

parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“) byly vzájemně zpracovávány

osobní údaje dotčených fyzických osob v souvislosti s touto smlouvou.
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V Praze dne 6.3.2019

Stavebník, převodce:

 

DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

lng. Zdeněk Kaláb, statutární ředitel

Přílohy:

Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytnutí služeb či plnění Smlouvy. Tyto údaje

budou zpracovány po dobu po dobu účinnosti této smlouvy mezi smluvními stranami.

Osobní údaje budou uchovávány v souladu s právními předpisy po dobu trvání smlouvy nebo

po dobu nezbytně nutnou Osobní údaje jsou uchovávány proto, aby bylo možné zajistit řádné

plnění této smlouvy a dále též za účelem splnění dalších zákonných povinností smluvních stran.

Po ukončení smlouvy či závazků z ni vyplývajících či souvisejících budou osobní údaje uloženy

po dobu, která'Ie vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech a dále dle obecných

promlčecích dob.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými

oběma smluvními stranami.

Tato smlouvy byla vyhotovena v deseti stejnopisech s platností originálu, znichž po dvou

vyhotoveních obdrží stavebník a nabyvatel, jedno vyhotoveníIe určeno vždy pro každé stavební

povolení pro příslušný odbor výstavby a odbor životního prostředí, jedno vyhotovení I'e určeno

pro Městskou část Praha- Libuš a jedno pro advokáta zajišťující úschovu tinančních prostředků

dle čl l| odst. 7 smlouvy.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé

a svobodné Vůle, nlkoli v tísni ani za népadné nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují

své podpisy.

V Praze dne 6.3.201$/:/7
   

  Hynek Luksch, I

kopie stavebních povolení a smluv (oddělená příloha)
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PROHLÁŠENÍ o PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 015763/94-95/2019 C.

Já, níže podepsaný Mgr. Petr Janda, advokát se sídlem 120 00 Praha 2, Římská 2575/31a

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Ceskou advokátní komorou pod ev. č. 17445 prohlašuji,

Že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v pěti vyhotoveních podepsali

1. Ing. Zdeněk Kaláb, nar.-,b em okr. Prahavýchod—

jehoz totožnost jsem zjistila z OP

2. Hynek Luksch, nar. em okr Rychnov nad Kněžnou jehož

totožnost jsem zjistila z OPc.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost

údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 6.3.2019

 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 117117306-112541-190321163807, skládající se z 8 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PAVEL TUMA

Vystavil: Tuma Pavel, JUDr., advokát

Pracoviště: Tuma Pavel, JUDr., advokát

V Praze dne 21.03.2019
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Městská část Praha 12

Úřad městské části

Odbor výstavby

Hausmannova 3013/3

143 00 Praha 12 — Modřany

ID DS: ktcbbxd

k zn: OVY/27341/2013/Ča-Bo

K čj: P12 5220/2018 OW

K rukám lng. Zuzany Bočkově

V Praze dne 22.3.2019

Stavební povolení „Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20

rodinných domů“

- Sdělení ke změně stavebníka a žádost o vydání potvrzení

Vážená paní inženýrko,

dovolujeme si Vás v právním zastoupení našeho klienta, společnosti

DEVELOPMENT INDUSTRIES, a.s., IČ: 280 89 898, se sídlem Na dlouhém

lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6 (dále jen jako „stavebník“) informovat,

že v případě rozhodnutí vydaného dne 11.4. 2018 Městskou částí Praha 12.

Uřad městské části, Odbor výstavby pod zn: OVY/27341/2013/Ča-Bo, čj:

P12 5220/2018 OW, kterým se vydalo k žádosti stavebníka stavební povolení

pro stavbu nazvanou

„Parce/ace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domů“ vše na

pozemcích p.č. 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 48, 49, 52/1, 52/2, 53/19 v k.ú.

Písnice a pozemcích p.č. 275/4 a 276 vk.ú. Cholupice, při komunikaci

K Vrtilce, 142 00 Praha 4 — Pisnice, Cholupice (dálejen „stavba“),

byla dne 6.3.2019 uzavřena smlouva o převodu práv a povinností k Projektu

Písnice mezi stavebníkem, jako převodcem, a společnosti Velká Lada s.r.o.,

IČ: 077 56 941, se sídlem Na dlouhém lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6,

jako nabyvatelem a novým stavebníkem. Na základě této smlouvy dle čl. II.

odst. 3 a čl. Ill. došlo k převodu práv a povinností vyplývajících zvýše

uvedeného stavebnlho povolení ze stavebníka na nabyvatele a současně

nového stavebníka Velká Lada s.r.o. v celém rozsahu.

Podmínkou pro vydání předmětného stavebního povolení bylo i doložení

smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dne 27.9.2017 mezi stavebníkem

a Městskou částí Praha-Libuš, IČ: 00231142, se sídlem Praha-Libuš, Libušská

35, PSČ 142 00. V souvislosti s tímto smluvním vztahem, je stavebník povinen

změnu stavebníka oznámit Městské části Praha-Libuš, když oba účastníci

musí takové změny smluvně podchytit. Dle sdělení Městské části Praha-Libuš

je nutno prokázat i oznámení změny stavebníka u příslušného stavebního

Římská 31a

120 00 Praha 2

Česká republika

F (4201224 941 614

E office@tms.cz

JUDr. Pavel Tuma

iČ 10151338 CAK 02483

T (420) 224 941 618

E tuma@tms.cz

DS pkbf3$4

JUDr. Vendelín Mihalik

iČ 66240417 CAK 04463

T (420) 224 941 119

E mihalik©tms.cz

DS cntgvrz

TMS Legal

advokátní kancelář 5.7.0.

IČ 05637066

T (420) 224 942 775

DS isc8hun

Advokáti, společnicí:

JUDr. Martin Soukup, Ph.D.

CAK 09729

T (420) 224 942 775

E soukup@tms.<2

Mgr. Tereza Kocourková, B.A.

CAK 16068

T (420) 224 942 775

E kocourkova@tms.cz

Advokórn/koncipien ti:

Mgr, Martina Tesková

Mgr. Tomáš Béčko

Spolupráce:

doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.

JUDr. Ladislav Jouza

Mgr. Lucie Helebrantova’

Mgr. Dita Runštukova'

Mgr. Petra Suchánková

Mgr. Jakub Fendrych

Mgr. Petr Janda

Mgr. Vojtěch Teska

JUDr. JaroslavVaněk (HB)

Zahraníčlí'

AK JUDr. Stefan Dostál (SK)

Dr. Michael Hudec (A)

Ofer Greenňeld, Adv. (ll.)

Dr. Hanna Rabenseifner (USA)

Dr. Markus Sa nner (D)

WWW.th.CZ



úřadu, proto si Vás dovolují požádat o zaslání potvrzení, že změna stavebníka Vám byla řádněoznámena a tuto berete na vědomí.

Předem děkujeme za vyřízení naší žádosti a jsme s pozdravem

Za DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

Mgr. Tereza Kocourková

advokátv plné moci

Přílohy: plná moc

smlouva o převodu práv a povinností

kopie stavebního povolení
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Městská část Praha 12

Úřad městské části

Odbor výstavby

Hausmannova 3013/3

143 00 Praha 12 — Modřany

ID DS: ktcbbxd

k zn: OW/21417/2015/Mr-Bo

K čj: P12 4075/2018 OW

K rukám lng. Zuzany Bočkové

V Praze dne 22.3.2019

Stavební povolení „Rekonstrukce komunikace KVrtiIce Městská část

Praha — Libuš, Písnice“

- Sdělení ke změně stavebníka a žádost o vydání potvrzení

Vážená paní inženýrko,

dovolujeme si Vás v právním zastoupení našeho klienta, společnosti

DEVELOPMENT INDUSTRIES, a.s., IČ: 280 89 898, se sídlem Na dlouhém

lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6 (dále jen jako „stavebnik“) informovat,
že v případě rozhodnutí vydaného dne 4.4. 2018 Městskou částí Praha 12.

Uřad městské části, Odbor výstavby pod zn: OVY/27341/2013/Ča-Bo, čj:

P12 5220/2018 OW, kterým se vydalo k žádosti stavebníka stavební povolení

pro stavbu nazvanou

zv:„Rekonstrukce komunikace K Viti/ce Méstska cast Praha-Libuš, P/sn/ce”, vše
na pozemcích parc. č. 5, 42, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25,
54, 75/ 1, 259/1 v katastrálním území Písnice (dále jen „stavba“),

byla dne 6.3.2019 uzavřena smlouva o převodu práv a povinností k Projektu
Písnice mezi stavebníkem, jako převodcem, a společnosti Velká Lada s.r.o.,
IČ: 077 56 941, se sídlem Na dlouhém lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6,
jako nabyvatelem a novým stavebníkem. Na základě této smlouvy dle čl. ll.
odst. 4 a čl. |||. došlo kpřevodu práv a povinností vyplývajících zvýše

uvedeného stavebnlho povolení ze stavebníka na nabyvatele a současně

nového stavebníka Velká Lada s.r.o. v celém rozsahu.

Podmínkou pro vydání předmětného stavebního povolení bylo i doložení

smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dne 27.9.2017 mezi stavebnikem
a Městskou částí Praha-Libuš, IČ: 00231142, se sídlem Praha—Libuš, Libušská
35, PSČ 142 00. V souvislosti s tímto smluvním vztahem, je stavebník povinen

změnu stavebníka oznámit Městské části Praha-Libuš, když oba účastníci
musí takové změny smluvně podchytit. Dle sdělení Městské části Praha-Libuš

je nutno prokázat i oznámení změny stavebníka u příslušného stavebního

Římská 31 a

120 00 Praha 2

Česká republika

F (4201224 941 614

E office@tms.cz

JUDr. Pavel Tuma

lČ 10151338 CAK 02483
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úřadu, proto si Vás dovoluji požádat o zaslání potvrzení, že změna stavebníka Vám byla řádněoznámena a tuto berete na vědomí.

Předem děkujeme za vyřízení naší žádosti a jsme s pozdravem

Za DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

Mgr. Tereza Kocourková

advokát v plné moci

Přílohy: plná moc

smlouva o převodu práv a povinností

kopie stavebního povolení
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Městská část Praha 12

úřad městské části

Odbor životního prostředí a dopravy

Cílkova 796

142 00 Praha 12 — Kamýk

ID DS: ktcbbxd

k zn: P 12 21667r/2015/OŽD/Str

K čj: P12 25126/2015 ozn

K rukám Ing. Josefa Stradiota

V Praze dne 22.3.2019

Stavební povolení „Rekonstrukce komunikace K Vrtilce, Praha-Libuš,

Písnice, část úpravy koryta drobného vodního toku Vrtilka“

- Sdělení ke změně stavebníka a žádost o vydání potvrzení

Vážený pane inženýre,

dovolujeme si Vás v právním zastoupení našeho klienta, společnosti

DEVELOPMENT INDUSTRIES, a.s., IČ: 280 89 898, se sídlem Na dlouhém

lánu 408/27, Vokovice 160 00 Praha 6 (dále jen jako „stavebník") informovat,

že v případě rozhodnutí vydaného dne 18..82015 Městskou částí Praha 12.

Úřad městské části, Odbor životního prostředí a dopravy, pod zn: P12

21667r/2015/OŽD/Str, čj: P12 25126/2015 OŽD, kterým se vydalo kžádosti

stavebníka stavební povolení pro stavbu nazvanou

„Rekonstrukce komunikace K Vrtilce, Praha — Libuš, Písnice, část úpravy

koryta drobného vodního toku Vrtilka“, vše na pozemcích parc. č. 5, 42, 53/19,

53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 54, 73, 75/1, 259/1 v katastrálním území

Písnice (dále jen „stavba“),

ve znění rozhodnutí ze dne 10.10.2018, zn.: P12 32751r/2018/OŽP/Str, č.j.:

P12 39687/2018 OŽP, o prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31. 8.2019,

byla dne 6.3.2019 uzavřena smlouva o převodu práv a povinností k Projektu

Písnice mezi stavebníkem, jako převodcem, a společností Velká Lada s. r..,o

IČ: 077 56 941, se sídlem Na dlouhém lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6,

jako nabyvatelem a novým stavebníkem. Na základě této smlouvy dle čl.II.

odst. 1 a čl. |||. došlo kpřevodu práv a povinností vyplývajících zvýše

uvedeného stavebního povolení ze stavebníka na nabyvatele a současně

nového stavebníka Velká Lada s.r.o. v celém rozsahu.

Podmínkou pro realizaci celé stavby dle předmětného stavebního povolení a

dle:

- rozhodnutí Městské části Praha 12, Úřad městské části, odbor

výstavby, ze dne 11.4.2018, pod zn.: OVY/27341/2013/Ča-Bp, čj.: P12

5220/2018 OVY, kterým se vydalo kžádosti stavebníka stavební

povolení pro stavbu nazvanou:
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„Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domů" vše na pozemcích č. parc.

43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 48, 49, 52/1, 52/2, 53/19 V k.ú. Písnice a na pozemcích č. parc.

275/4 a 276 v k.ú. Cholupice, pfi komunikace KVrtiIce, 142 00 Praha 4 — Písnice, Cholupice,

— rozhodnutí Městské části Praha 12, Úřad městské části, odbor výstavby, ze dne 4.4.2018 pod

zn.: OVY/21471/2015/Mr-Bo, čj.: P12 4075/2018/OVY, kterým se vydalo kžádosti stavebníka

stavební povolení pro stavbu nazvanou:

„Rekonstrukce komunikace KVrtiIce Městská část Praha — Libuš, Písnice“, vše na pozemcích

parc. č. 5, 42, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 54, 75/1, 259/1 v katastrálním

území Písnice,

bylo i doložení smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dne 27.9.2017 mezi stavebníkem

a Městskou částí Praha-Libuš, IČ: 00231142, se sídlem Praha-Libuš, Libušská 35, PSČ 142 00.

Vsouvislosti stímto smluvním vztahem, je stavebník povinen změnu stavebníka oznámit Městské

části Praha-Libuš, když oba účastníci musí takové změny smluvně podchytit. Dle sdělení Městské

části Praha-Libuš je nutno prokázat i oznámení změny stavebníka u příslušného stavebního úřadu,

proto si Vás dovolují požádat o zaslání potvrzení, že změna stavebníka Vám byla řádně oznámena a

tuto berete na vědomí.

Předem děkujeme za vyřízení naší žádosti a jsme s pozdravem

Za DEVELOPMENT lNDUSTRlES a.s.

Mgr. Tereza Kocourková

advokát v plné moci

Přílohy: plná moc

smlouva o převodu práv a povinností

kopie stavebního povolení
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Městská část Praha 12

Úřad městské části

Odbor životního prostředí a dopravy

Cílkova 796

142 00 Praha 12 — Kamýk

lD DS: ktcbbxd

k zn: P12 27554r/2013/0ŽvD/Str
K čj: P12 10288712014 020
K rukám Ing. Josefa Stradiota

V Praze dne 22.3.2019

Stavební povolení „Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 RD —F.2 Inženýrské objekty vodního hospodářství“

- Sdělení ke změně stavebníka a žádost o vydání potvrzení

Vážený pane inženýre,

dovolujeme si Vás v právním zastoupeni našeho klienta, společnostiDEVELOPMENT INDUSTRIES, a.s., IČ: 280 89 898, se sídlem Na dlouhémlánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6 (dále jen jako „stavebník“) informovat,že v případě rozhodnutí vydaného dne 7.5.2015 Městskou částí Praha 12.Úřad městskévčásti, Odbor životního prostředí a dopravy, pod zn: P1227554r/2013lOZD/Str, čj: P12 10287l2014 OŽD, kterým se vydalo kžádostistavebníka stavební povolení pro stavbu nazvanou

„Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 RD — F.2 Inženýrské objektyvodního hospodářství“, vše na pozemcích p.č. 275/4, 276 v katastrálním územíCholupice a na pozemcích p.č. 43, 44/1, 44/2, 44/4, 48, 49, 52/1, 52/2, 53/19,53/20, 53/24, v katastrálním území Písnice (dále jen „stavba“),

ve znění rozhodnutí ze dne 10.10.2018, zn.: P12 32750r/2018/OŽP/Str, č.j.:P12 39678/2018 OZP, o prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31.8.2019,

byla dne 6.3.2019 uzavřena smlouva o převodu práv a povinností k ProjektuPjsnice mezi stavebnikem, jako převodcem, a společností Velká Lada s.r.o.,IC: 077 56 941, se sídlem Na dlouhém lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6,

Podmínkou pro realizaci celé stavby dle předmětného stavebního povolení adle:

- rozhodnutí Městské části Praha 12, Úřad městské části, odborvýstavby, ze dne 11.4.2018, pod zn.: OVY/27341/2013/Ča-Bp, čj.: P125220/2018 OW, kterým se vydalo kžádosti stavebníka stavebnípovolení pro stavbu nazvanou:
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„Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domů“ vše na pozemcích č. parc.

43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 48, 49, 52/1, 52/2, 53/19 v k.ú. Písnice a na pozemcích č. parc.

275/4 a 276 v k.ú. Cholupice, pfi komunikace KVrtiIce, 142 00 Praha 4 — Pisnice, Cholupice,

- rozhodnuti Městské části Praha 12, Úřad městské části, odbor výstavby, ze dne 4.4.2018 pod

zn.: OVY/21471/2015/Mr—Bo, čj.: P12 4075/2018/OVY, kterým se vydalo kžádosti stavebníka

stavební povolení pro stavbu nazvanou:

„Rekonstrukce komunikace KVrtilce Městská část Praha — Libuš, Písnice“, vše na pozemcích

parc. č. 5, 42, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 54, 75/1, 259/1 v katastrálním

území Písnice,

bylo i doložení smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dne 27.9.2017 mezi stavebníkem

a Městskou částí Praha-Libuš, IČ: 00231142, se sidlem Praha-Libuš, Libušská 35, PSČ 142 oo.

Vsouvislosti stimto smluvním vztahem, je stavebník povinen změnu stavebníka oznámit Městské

části Praha-Libuš, když oba účastnici musí takové změny smluvně podchytit. Dle sdělení Městské

části Praha-Libuš je nutno prokázat i oznámení změny stavebníka u příslušného stavebního úřadu,

proto si Vás dovoluji požádat o zaslání potvrzení, že změna stavebníka Vám byla řádně oznámena a

tuto berete na vědomí.

Předem děkujeme za vyřízení naší žádosti a jsme s pozdravem

Za DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

Mgr. Tereza Kocourková

advokátv plné moci

Přílohy: plná moc

smlouva o převodu práv a povinností

kopie stavebního povolení
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PLNÁ MOC

společnost

DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s., IČ: 280 89 898

se sídlem Na dlouhém lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

soudu v Praze, sp.zn.: B 15111,

zastoupena lng. Zdeňkem Kalábem, statutárním ředitelem

zmocňuje advokáta

Mgr. Terezu Kocourkovou, B.A. č. ovaČAK 16068

TMS Legal advokátní kancelář s.r.o., IC: 05637066

se sídlem Rímská 31a, CZ — 120 00 Praha 2

“aby společnost právně zastupovala v níže uvedené právni věci, aby vykonávala

veškeré úkony s tím související, zejména přijímala doporučené písemnosti,

podávala návrhy a žádosti, podávala opravné prostředky, námitky nebo rozklad,

vymáhala nároky, plnění nároků přijímala, jejich plnění potvrzovala, a to vše i ,

tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou

moc uděluji i v rozsahu práv a povinnosti podle trestního řádu, občanského

soudního řádu, správního řádu, stavebního zákona, zákona o zvláštním řízení

soudním, daňového řádu a zákoníku práce a jako zvláštní plnou moc k

- zastupování při jednání smlouvách, dohodách, a o uzavření

smluv, dohod, jejímž účastníkem jel bude společnost

DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

— zastupování při jednání sMěstskou částí Praha — Libuš

v souvislosti se smlouvou o právu provést stavbu a smlouvou o

advokátní úschově ze dne 27.9.2017 a smlouvou o zajištění

smluvních závazků ze dne 12.5.2014, a to i k uzavírání příslušných

dohod, dodatků, smluv včetně jednání střetími osobami a

advokáty,

— zastupování, jednání a uzavírání příslušných dohod, smluv,

dodatků, předávacích protokolů a souvisejících ujednání ve

stavebním a souvisejícím řízení ve vztahu k:

a) stavební povolení, stavba vodního díla „Parcelace,

komunikace a sítě pro výstavbu 20 RD — F.2 Inženýrské objekty

vodního hospodářství na pozemcích parc. č. 275/4, 276,

v katastrálním území Cholupice, parc. č. 43, 44/1, 44/2, 44/3,

44/4, 48, 49, 52/1, 52/2, 53/1 9, 53/20 a 53/24 v'katastrélnim území

Písnice, vydáno Městskou částí Praha 12, Uřad Městské části,

odbor životního prostředí a dopravy dne 7.5.2014, zn.: P12

27554r/2013/OŽD/Str, č.j.: P12 10287/2014 OZD vevznéni

rozhodnuti ze dne 10.10.2018, zn.: P12 32750r/2018/0ZP/Str,

č.j.: P12 39678/2018 OŽP,

b) stavební povolení ke stavbě vodního díla „Rekonstrukce

komunikace KVrtilce, Praha — Libuš, Písnice, část úpravy  

Římská 31a

120 00 Praha 2

Česká republika
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E office@tms.cz
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koryta drobného vodního toku Vrtilka“, vydáno Městskou části

77

Praha 12, úřad
Městské části Písková 830/25, 143 12 Praha 4 — Modřany, odbor životního prostředí a
dopravy ze dne 18.8, 2015, č.j.: P12 251226/2015 OZD, zn.: P12 21667r/2015/OZD/Str ve
znění rozhodnutí ze dne 10.10.2018, zn.: P12 32751r/2018/0Ž39687/2018 OZP, PlStr, č.j.: P12

c) stavební povolení pro „Rekonstrukce komunikace KVrtilce Městská část Praha —
Libuš, Písnice“ na pozemcích par. č. 5, 42, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53I23, 53/24, 53/25,
54, 75/1 a 259/1 v katastrálním území Písnice, vydáno Městskou částí Praha 12, Úrad
městské části, Odbor výstavby, dne 4.4.2018, zn.: OW/21427/2015/Mr-Bo, č.j.: P12
4075/2018 OW,

d) stavební povolení pro „Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinnych

Odbor výstavby, dne 11.4.2018, č.j.: P12 5220/2018 OVY, zn.: OVY/27341/2013/Ča-Bo, ,
o a to včetně jednání se správci inženýrských sítí, zejména:

- Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Praha 1, Žatecká110/2, PSC 110 01, IC: 25656112, DIC: CZZ5656112, zapsána v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil B, vložka 5290- Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Praha 1, Žatecká

- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu PražskáPlynárenská, _a.s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSC 145 08, IC:27403505, DIC: 6227403505, zapsaná vobchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10356
- PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/1 9a, PSČ 150 oo,IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516, zapsaná v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158,

když zmocnitel dále výslovně zmocňuje advokáta, aby jeho jménem uzavíralveškeré smlouvy, dodatky a dohody nezbytné pro naplnění účelu této plné moci
a pro realizace akce Písnice,

- jednání se všemi orgány státní správy a samosprávy, včetně finančních úřadů, orgány
kontroly a inspekce a dalšími úřady,

- veškerému jednání s bankami, pojišťovnami a dalšími peněžními ústavy a finančními
institucemi,

- jednání s obchodními partnery společnosti, odběrateli, dodavateli, k uzavírání smluv,
jejich dodatků a změn, výpovědí a ukončování a k dalším právním jednáním,

- veškerým jednáním týkajících se zaměstnanců a spolupracovníků společnosti,

- přebírání písemností, jednání s poštou apod.,

- zastupování při řešení pohledávek a závazků,

- zastupování v soudním, exekučním, trestním a insolvenčním řízení

- a k dalším jednáním souvisejícím

Bereme na vědomí, že zmocněný zástupce je oprávněn si ustanovit za sebe zástuustanoví více, souhlasíme, aby každý z nich jednal samostatné.

pce a pokud jich



V Praze dne 6.3.2019

   DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

Ing. Zdeněk Kaláb

Přijímám zmocnění a zmocňu'i dál  

gr. e za ocourková, B.A.

advokát



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 015763/99/2019 C.

Já, níže podepsaný Mgr. Petr Janda, advokát se sídlem 120 00 Praha 2, Římská 2575/31a
zapsaný V seznamu advokátů vedeném Ceskou advokátní komorou pod ev. č. 17445 prohlašuji,
že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsal

Ing. Zdeněk Kaláb, nar._, bytem okr. Praha východ,_
jehož totožnost jsem zjistila z OP č.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost
údajů uvedených V této listině, ani jej i soulad s právními předpisy.

V Praze dne 6.3.2019
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Podle ověřovací knihy Úřadu MČ Praha 2

poř. č. vídímace 5408/Buch/2019

tato úplná kopie obsahující 5 stran souhlasí

doslovně s předloženou listinou, z níž byla

pořízena a tato listina je prvopisem

obsahujícím 5 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena,

neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž

je součástí obsahu pravniho významu této

listiny.

v Praze 2 dne: 14.8.2019

Ověřující osoba: Jana Buchtová

  


