
2079084149am

if? „%,-“\ Smluvní strany, tj.

'“ .mvom i)

\L’igm'wig‘) DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

M3“ IČ:28089898

DIČ: C228089898

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

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

15111, 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©tmscz

(dále jen jako „Development Industries“)

a

Městská část Praha-Libuš

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

IČ: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 Ing. Zdeněk Kaláb, jednatel společnosti

e-mail: zkalab@seznam.cz

(dále jen jako „Velká Lada“)

a

Mgr. Petr landa, ev. č. ČAK 17445, advokát, se sídlem Římská 31a, 120 00 Praha 2

(dále jen „Advokát“]

uzavírají tento

DODATEK Č. 1

ke

SMOUVĚ o úscuovĚ FINANČNÍCH PROSTŘEDKÚ

ze dne 27.9.2017

_(dále také jen ,,Smlg_u1a")

l. Předmět dodatku ke smlouvě

1.1 Městská část Praha — Libuš a Development Industries uzavřeli dne 27.9.2017 Smlouvu o

úschově finančních prostředků v souvislosti se smlouvou o právu provést stavbu, jejímž

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

prací Development Industries, a to:
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1.2

1.3

*

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 vk.ú. Písnice, v rozsahu dle schválené

projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované firmou Sanitech s.r.o.

zák. číslo 01052014 2 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 prefabrikovaných
zpomalovacích polštářů a opravu

souvisejících prop
ustků V souladu se Smlouvou o zajištění smluvníc

h závazků ze dne

12. 5. 2014,

b) výstavbu inženýrský objektů (IO) stavby „Parcelace, komun
ikace 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 dokum
entace pro

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

konkrétně:

l. 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 zákon)

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)

Development Industries vzájmu realizace Smlouvy o právu provést stavbu složila na

základě Smlouvy z vlastních prostředků na bankovní účet Schovatele u UniCredit Bank

a.s., pobočka Praha 2, č. účtu: 211453 520
5/2700, částku ve výši 5.749.806,-Kč (slovy:

pět milionů sedm set čtyřicet devět tisíc osm set šest korun českých) která

odpovídá jistotě dle článku IV. odst. 4.1 smlouvy o právu provést stavbu.

Development Industries prohlašuje, že byla vydána následující rozhodnutí:

a) 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/OŽD/S
tr ve znění rozhodnutí ze dne

10.10.2018, zn.: P12 32751r/2018/OŽP/S
tr, č.j.: P12 39687/2018 OŽP, kžádosti

stavebníka stavební povolení
ke stavbě vodního díla:

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

drobného vodního toku Vrtilka“ na pozemcích parc. č. 5, 53 /19, 53/20, 53/2 1,

53/22, 53/23, 53/24, 54, 73, 75/1, 259/1, v katastrálním územ
í Písnice“

b) 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/St
r, č.j.: P12 10287/2014 OŽD, ve znění rozhodnutí ze dne
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

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

stavebníka stavební povolení ke změně stavby vodního 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 území Písnice.

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

pod zn.: OVY/27341/2013/Ča-Bp, čj.: P12 5220/2018 OVY, k žádosti 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 vk.ú. Písnice a na

pozemcích č. parc. 275/4 a 276 vk.ú. Cholupice, při komunikace K Vrtilce, 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 1.3 dále označována společně jako „stavební

povolení“

Development Industries prohlašuje, že dne 6.3.2019 uzavřel sVelkou Ladou 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 1.3 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.

Development Industries 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 uzavřené stranami dne 27.9.2017 je změna účastníka

v důsledku uzavření smlouvy o převodu práv a povinností ze dne 6.3.2019 mezi

Development Industries a Velkou Ladou.

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

změně účastníka, kdy na místo společnosti Development Industries vstupuje vcelém

rozsahu do jeho práv a povinností společnost Velká Lada. Všichni účastníci Smlouvy a

tohoto dodatku s touto změnou účastníka V celém rozsahu souhlasí a berou ji na vědomí.

Smluvní strany se 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 čl. 3 Smlouvy zůstávají nezměněny.
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ll. Závěrečné ustanovení

2.1 Ostatní články Smlo
uvy ze dne 27.9.2017 zůstávají ne

změněny.

2.2 Tato dodatek je vyhotove
n ve čtyřech stejnopisec

h, z nichž každý z účastníků
obdrží po

jednom vyhotovení,

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

s jeho obsa
hem souhlasí, že byl uzavřen po

vzájemném
projednání

podle jejich svobo
dné

a pravé vůle, vážně
a srozumiteln

ě, a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodný
ch podmíne

k

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 dodat
ek byl zveřejněn.

2.5 Tento dodatek je schválen
usnesením

Rady MČ Praha-Libu
š č. 187/2019

ze dne 5.8.2019

a je nedílnou
součástí této smlouv

y jako příloha č. 1

  

  

 

  

Přílohy:
č. 1 - Usnesení Rad

y 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 — Smlouva o právu provést stavbu

č. 5 — plná moc

VPraze du
e/5d.......2019

VPraze dne ...................
...2019 „ja,

/ a “

/ F'———_
' K}

s’ a“?
. Í ! Li

3 ,
l

,k.
.’

DEVELOPME
NT INDUSTRIES

a.s.
Mě ťská část Praha-L

i us _ \ (__/"'

Mgr. Tereza Kocourková
, B.A.

Mgr. ]iří Koubek
\x‘m” ix"!

na základě plné moci

starosta
"

V Praze dne ...................
...2019

V Praze dne ...................
...2019

  
Velká Lada

s.r.o.

Mgr. Pe

lng. Zdenek Kaláb

advokat „dig gag ;ákona () HLMP potvrzuji ovým

jednatel společnost
i

» podpisem.
že bylyuulné

ny podminky
pro

mai—nom tohoto mravního ukonu.

Zamér byl veřejnou
      

Stránka 4 z 4



Městská část Praha—Libuš

USNESENÍ RADY

č. 187/2019

 

 

 

  

 

    

Jednání R zeldíe . Hlasování ousnesení ! Přítomní i 3

I pro ' proti * zdržel se i
L_— _ _ ,__ Í \ \ _—

‘ \ ' ' V o o

L5. 8. 2019 3 1 0 * O !Usnesem i prlj ato |

Podpisy k Č." * is

/ .r— ***th7. '$ \

.1 -s.

místostarosta \; „ '“ \\ “: ÍÍ'ÍA'J f starosta

 

Ing. Pavel Macháček “\ „f )(gr Jiří Koubek
“m.-—u/

'ÍZaloženo naÚŘ 6.8.2019 ; Založila 1 M. W ' Podpis *

L _ dne ‘ ; Kratochvílová [

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 vedeném Městským 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 obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 307071,

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 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 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,

3. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úschově ňnančních prostředků 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 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 oddfl 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

FĚTR
__g—Š' %

„ WOK/7 7
'3 AKč. 17445 „

s s

(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., lČ: 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.: C 307071,

jejímž jménem jedná Hynek Luksch, jednatel společnosti

(dále jen jako „nabyvate|“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

l.

Předmět smlouvy

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

specifikován dále vtéto Smlouvě zNabyvatele na Převodce za podmínek touto Smlouvou

sjednaných.

2. Projekt Písnice zahrnuje 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 pravomocné stavební povolení byla vydána ve prospěch stavebníka. Stavebník mimo

práva 2 dále specifikovaných stavebních povolení touto smlouvou převádí práva a povinnosti pro něj

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

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

k záměně účastníka na straně převodce za nabyvatele.

Il.

Specifikace práv a povinností 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 18.8.2015, pod č.j.: P12 251226/2015 OŽD, zn.: P12

21667r/2015/OŽD/Str ve znění rozhodnutílze dne 10.10.2018, zn.: P12 32751r/2018/OŽP/Str, č.j.:

P12 39687/2018 OZP, 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, 53122, 53/23, 53/24, 54, 73, 7511, 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/St
r, č.j.: P12

1028712014 OŽD, ve znění rozhodnutí ze dne 10.10.2018, zn.: P12 32750r/2018/OŽP/Str,
č.j.: P12

3967812018 OŽP, k žádosti stavebníka stavební povolení ke změně stavby vodního díla:

„Parcela, 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, 53/19, 53/20, 53/24 v katastrálním území Písnice.

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

OVY/27341/2013/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, 4414, 48, 49, 5211, 5212, 53119 v k.ú. Písnice a na pozemcích č. parc. 27514 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.:

OVY121471/2015/Mr
-Bo, čj.: P12 4075/2018/OVY, kžádosti stavebníka stavební povolené pro

stavební úpravu nazvanou:

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

č. 5, 42, 53119, 53120, 53121, 53122, 53123, 53/24, 53125, 54, 75/1, 259/1 vkatastrálnim území

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,

53119, 53120, 53/24, 7511, 259/1 , k.ú. Písnice, obec Praha, dle projektové dokument
ace

pro stavební povolení vypracovan
é firmou Sanitech s.r.o., zak. č. 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

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,

v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované firmou

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

i. lo 01 Komunikace vozidlové a pěší

ii. |O 05 Stoky a přípojky dešťové kanalizace

iii. IO 06 Vsakovaci objekty dešťových vod

c. Výstavba inženýrských objektů vodního hospodářství dle pravomocného rozhodnutí o

vydání stavebního povolení zn. P12 27554r/2013/0ŽD/St
r, 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 advokát Mgr. Petr Janda, ev. č. ČAK 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, IČ: 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, 53120, 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

|O 05 - Stoky dešťové kanalizace

lO 06 - Vsakovací objekty dešťových vod

Objekty vodního hospodářství

IO 02 — Vodovodní řady a vodovodní přípojky

IO 03 — Stoky a přípojky splaškové kanalizace

lo o4 - Čerpací stanice splaškových vod

Povolené IO v rámci DUR:

|O 07 — Plynovody a plynovodní přípojky

IO 08 — Kabelové rozvody elektrické energie (PRE)

IO 09 - Veřejné osvětlení

lO 10 — Sadové úpravy

Akustická studie

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

Obsah dokumentace:

Komunikace:

|O 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, lČ:

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

v— Praze, oddíl B. Vložka 5290 ' “

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

25656635, Dlč: C225656635, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

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

4, U Plynárny 500, PSČ 145 08 IČ 27403505, DIČ: C227403505, zapsaná vobchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10356

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

319l2018/OOBCH ze dne 28.3.2018

d. PREdistribuce, as., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, 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/S24l1323276 ze dne

26.09.2013

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

realizaci projektu Písnice

III.

Převod práv a povinnosti

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

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 v této smlouvě výslovně

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

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

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

závazků a ujednání dle či. 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

1. 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, která 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 ochrané osobnich 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 v Praze dne 6.3.2019/2

Stavebník, převodce: Na '

   DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

r

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 ní vyplývajících či souvisejících budou osobní údaje uloženy

po dobu, která je 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 platnosti originálu, z nichž po dvou

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

povolení pro příslušný odbor výstavby a odbor životního prostředí, jedno vyhotovení je určeno

pro Městskou část Praha — Libuš a jedno pro advokáta zajišťující úschovu ňnančních prostředků

dle čl. ll 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, nikoli v tísni _ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho pňpojují

své podpisy.

  

Ing. Zdeněk Kaláb, statutární ředitel Hyne

Přílohy:

 

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 2575/3 la
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._ bytem okr. Praha východ,_
jehož totožnost jsem zjistila 2 OP č

2. Hynek Luksch, nar._bytem okr. Rychnov nad Kněžnou, jehož
totožnost jsem zjistila z OP č.

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

 



q

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

| n'
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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/27341/2013/Ča-Bo

K čj: P12 5220/2018 ovv

K rukám lng. Zuzany Bočkové

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 „stavebnik“) informovat,

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

úřad městské části, Odbor výstavby pod zn: OVY/27341/2013IČa-Bo, čj:

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

pro stavbu nazvanou

„Parcelace, 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 vk.ú.

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

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

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. ll.

odst. 3 a čl. III. 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 vydání předmětného stavebního povolení bylo i doloženi

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 (420) 224 941 614

E office@tms.c2

JUDr. Pavel Tuma

1C 10151338 CAK 02483

T (420) 224 941 618

E tuma@tms.cz

DS pkbf354

JUDr. Vendelín Mihalik

lČ 66240417 CAK 04463

T (420) 224 941 119

E mihalik©tms.cz

DS cntgvrz

TMS Legal

advokátní kancelář s.r.o.

1C 05637066

T (420) 224 942 775

DS iscShun

Advokáti, společníci:

JUDr. Martin Soukup, Ph.D.

CAK 09729

T (420) 224 942 775

E soukup@tms.cz

Mgr. Tereza Kocourková, B.A.

ČAK 16068

T (420) 224 942 775

E kocourkova@tms.cz

Advokátníkoncipien ti:

Mgr. Martina Tesková

Mgr. Tomáš Béčko

Spolupráce.-

doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
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Mgr. Lucie Helebrantová

Mgr. Dita Runštuková

Mgr. Petra Suchánková
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Mgr. Petr Janda
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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

advokát v plné moci

Přnohy: 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/21417l2015/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 „stavebník“) informovat,

že v případě rozhodnutí vydaného dne 4.4. 2018 Městskou částí Praha 12.

Úřad městské části, Odbor výstavby pod zn: OW127341/2013/Ča-Bo, čj:

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

pro stavbu nazvanou

„Rekonstrukce komunikace K Viti/ce Městská část Praha-Libuš, Pisnice“, 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 stavebnikem, 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. 4 a čl. |||. došlo k převodu 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 vydání předmětného stavebního povolení bylo i doložení

smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dne 2792017 mezi stavebníkem

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

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

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

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

je nutno prokázat i oznámeni změny stavebníka u příslušného stavebního
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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

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

Cilkova 796

142 00 Praha 12 — Kamýk

lD DS: ktcbbxd

k zn: P 12 21667r/2015/OŽD/Str

K čj: P12 25126/2015 ozn

K rukám lng. Josefa Stradiota

V Praze dne 22.3.2019

Stavebni povoleni „Rekonstrukce komunikace KVrtilce, 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 18.8.2015 Městskou částí Praha 12.

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

21667r/2015/OŽDIStr, čj: P12 25126l2015 OŽD, kterým se vydalo kžádosti

stavebníka stavební povolení pro stavbu nazvanou

„Rekonstrukce komunikace K Viti/ce, Praha — Libuš,. Písnice, část úpravy

koryta drobného vodního toku Vn‘i/ka“, 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 povinnosti k Projektu

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

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

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

odst. 1 a čl. Ill. 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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bylo i

„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, pň komunikace K Vrtilce, 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 k žádosti stavebníka

stavební povolení pro stavbu nazvanou:

„Rekonstrukce komunikace KVrlilce 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,

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 potvrzeni, že změna stavebníka Vám byla řádně oznámena a
tuto berete na vědomí.

Předem děkujeme za vyřízení naSI zádosti a jsme s pozdravem

Přílohy:

Za DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

Mgr. Tereza Kocourková

advokát v plné moci

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: P12 27554r/2013IOŽvDIStr

K čj: P12 102887l2014 OZD

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 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 7.5.2015 Městskou částí Praha 12.

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

27554r/2013/OŽD/Str, čj: P12 1028712014 OŽD, kterým se vydalo kžádosti

stavebníka stavební povolení pro stavbu nazvanou

„Parco/ace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 RD — F.2 Inženýrské objekty

vodního hospodářství“, vše na pozemcích p.č. 275/4, 276 v katastrálním území

Cholupice 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 (dálejen „stavba“),

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

P12 3967812018 OZP, 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. ll.

odst. 2 a čl. III. došlo k převodu práv a povinností vyplývajících zvýše

uvedeného stavebního povolení ze stavebníka na nabyvatele a současně

nového stavebníka Velká Lada sro 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, pň komunikace KVrtilce, 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, či.: 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 stimto 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 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 INDUSTRI ES a.s.

Mgr. Tereza Kocourková

advokát v plné moci

Přílohy: plná moc

smlouva o převodu práv a povinností

kopie stavebního povolení



 

SMLOUVA

o PRÁVU PROVÉST STAVBU

kterou podle ustanovení § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a zákona č.

183/2006 Sb., stavební zákon, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

IČ:28089898

DIČ: CZZ8089898

se sídlem: Lidická 1057, 580 01 Havlíčkův Brod

společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu vHradci Králové, oddíl B,

vložka 3559,

jejímž jménem jedná pan Miroslav Šrámek, statutární ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 7221412/0800

dále jen jako „stavebník"

a

Městská část Praha-Libuš

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

16:00231142

jejímž jménem jedná Mgr. jiří Koubek, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000691349/0800

dále jen jako „Městská část Praha - Libuš“

Preambule

Městská část Praha—Libuš vykonává vsamostatné působnosti svěřenou správu majetku hlavního

města Prahy, tak jak je dále popsán, s cílem dosáhnout vúzemí, jež spadá pod správu Městské části

Praha Libuš, rozvoje ve prospěch obyvatel této městské části.

Stavebník je společností, která má v úmyslu v souladu s touto smlouvou provést rekonstrukci stávající

komunikace na ulici K Vrtilce a vybudovat novou navazující komunikaci včetně dešťové kanalizace a

objektů vpustí na pozemcích ve svěřené správě Městské části Praha-Libuš, čímž dojde ke zlepšení

dostupnosti a zvýšení kvality infrastruktury v lokalitě ulice K Vrtilce.

Za účelem dosažení výše uvedeného smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v následujícím rozsahu.

Článek ].

Vlastnické vztahy

1.1 Městská část Praha—Libuš má ve svěřené správě majetek hlavního města Prahy: pozemky parc.č. 5,

53/19, 53/20, 53/24, 75/1, 259/1, všechny vk.ú. Písnice, obec Praha, zapsáno na LV č. 530

vedeného u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dále jen

„pozemky“.
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Článek II.

Rekonstrukce ulice K Vrtilce

2.1 Stavebník provede na pozemcích Městské části Praha-Libuš uvedených v článku 1., v rozsahu dle

schválené projektové dokumentace pro stavebni povolem’ vypracované firmou Sanitech s.r.o. zák.

číslo 01052014 z 09/2014 (zákres do katastrální mapy příloha č. 1 této smlouvy) rekonstrukci

pozemní komunikace KVrtilce, Praha 4 - Písnice 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

kobjektům, provedení varovného 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 (dále jen „rekonstrukce ulice

K Vrtilce"].

2.2 Smluvní strany prohlašují, že v případě rozporu ustanovení této smlouvy s některými

ustanoveními Smlouvy o zajištění smluvních závazků ze dne 12. 5. 2014, se postupuje podle této

smlouvy.

2.3 Stavebník je povinen zahájit stavbu v rozsahu bodu 2.1 nejpozději do 30-ti dnů poté, co dojde

k provedení výstavby inženýrských objektů dle čl. 111. odst. 3.1. této smlouvy a provedení výstavby

objektů vodního hospodářství. Dokončení prací bude provedeno nejpozději do 18 měsíců od

zahájení prací rekonstrukce ulice KVrtilce nejpozději však do 36 měsíců od nabytí právní moci

stavebního povolení pro rekonstrukci ulice KVrtilce. Do této lhůty není započteno prodlení

stavebníka a/nebo doba. po kterou nebylo možno provádět stavbu vrozsahu dle bodu 2.1,

způsobené vdůsledku obstrukcí ze strany vlastníků sousedních a navazujících nemovitostí,

občanských sdružení, ekologických spolků a obdobných uskupení, znemožňující provádění prací a

plnění dle této smlouvy.

Článek m.

Výstavba inženýrských objektů

3.1 Stavebník dále provede 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 dokumentace pro stavební povolení vypracované firmou Sanitech s.r.o. zak. číslo

032013(zákres do katastrální mapy příloha č. 4 této smlouvy) s výstavbu inženýrský objektů (IO)

vll

stavby „Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domu , a to konkrétně:

l. 10 01 Komunikace vozidlové a pěší — bude povolován na základě žádosti o stavební

povolení podle ustanovení §110 odst. 1 a 2 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon).

Komunikaci vozidlovou a pěší se myslí část zpevněného povrchu pozemku vsouladu

s ustanovením § 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 §110 odst. 1 a 2 zákona č.183/2006 Sb. (stavební

zákon)

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

stavební povolení podle ustanovení §110 odst. 1 a 2 zákona č.183/2006 Sb. (stavební

zákon)

Žádost o vydání stavebního povolení na tuto výstavbu je vedena na ÚMČ Praha 12, Odbor výstavby

pod sp. zn. OVY/27341/2013/Ča (dále jen „Výstavba inženýrský objektů“].

3.2 Dále pak stavebník provede výstavbu inženýrských objektů vodního hospodářství, na které již

bylo vydáno pravomocné Rozhodnutí o vydání stavebního povolení zn. P12
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27554r/2013/OŽD/Str, ze dne 7.5.2014 (dále jen „Výstavba objektů vodního hospodářství), a to

v souladu s podmínkami uvedenými v předmětném stavebním povolení.

Článek IV.

jistota

Stavebník prohlašuje, že hodnota závazku, který je povinen splnit dle čl. II. odst. 2.1. (dále jen

„stavba") této smlouvy činí částku 4.751.905,58 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set padesát jedna

tisíc devět set pět korun českých padesát osm haléřů) bez DPH, celková hodnota závazku včetně

DPH tedy činí 5.749.806,-Kč (slovy: pět milionů sedm set čtyřicet devět tisíc osm set šest

korun českých). Hodnota dílčích prací vyplývá zpoložkového rozpočtu, který tvoří nedílnou

přílohu č. 4 této smlouvy. Hodnota inženýrského objektu dle čl. III. odst. 3.1. písm. I. 10 01

Komunikace vozidlová a pěší je stanovena odhadem smluvních stran ve výši 950.000,—l(č (slovy:

devět set padesát tisíc korun českých), a netvoří součást jistoty dle tohoto odstavce. Skutečná

hodnota objektu dle čl. III. odst. 3.1. písm. 1. bude zjištěna dle čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy.

Za účelem poskytnutí záruky, že své závazky popsané v článku ll. odst. 2.1. bezvýhradně splní,

stavebník složí do 10—ti pracovních dnů od podpisu této smlouvy jistotu ve výši 5.749.806,—Kč

(slovy: pět milionů sedm set čtyřicet devět tisíc osm set šest korun českých) do advokátní úschovy

Mgr. Petra ]andy, advokáta ČAK 17445, se sídlem Římská 313, 120 00 Praha 2 (dále jen

„Schovatel“).

Vpřípadě, že částka dle odst. 4.2 nebude stavebníkem ve sjednané lhůtě do úschovy advokáta

složena, má Městská část Praha—Libuš právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupením se tato

smlouva ruší od počátku a smluvní strany jsou povinny si vydat vše, co si dosud dle této smlouvy

vzájemně plnily. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení ostatním účastníkům.

Nevyjde-li najevo jinak, je za den doručení považován třetí den od odeslání písemného odstoupení

Nabyvateli.

Smlouva o advokátní úschově finančních prostředků, a to na jistotu dle odst. 4.2 tohoto článku a

způsobu jejího vyplacení, byla uzavřena současně s touto smlouvou.

V případě, že stavebník neprovede stavbu v souladu s touto smlouvou je oprávněna Městská část

Praha—Libuš provést stavbu a náklady požadovat po stavebníkovi, když tyto náklady budou

uhrazeny z jistoty složené do advokátní úschovy postupem dle tohoto článku odst. 4.6. písm. d).

Cena za stavební práce bude stanovena na základě znaleckého posudku v souladu sujednáním

této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že znalecký posudek předloží Městská část Praha-Libuš

a bude zpracován společností EQUlTA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1 — Nové

Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00.

S jistotou bude naloženo v souladu s uzavřenou smlouvou o úschově následovně:

&) Schovatel poukáže částku ve výši 4.599.845,— Kč (slovy: čtyři miliony pět se devadesát

devět tisíc osm set čtyřicet pět korun českých) na bankovní účet stavebníka č.

7221412/0800 [nebude-li písemně stavebníkem sděleno jiné číslo účtu), pod var.

symbolem 28089898, a to do S-ti pracovních dnů ode dne, kdy bude Schovateli

předloženo DEVELOPMENT INDUSTRIES pravomocné kolaudační rozhodnutí či jiného

obdobného rozhodnutí umožňujícího užívání stavby dle čl. II. odst. 2.1.

b) Za předpokladu, že nedojde kpostupu dle písm. c) tohoto odstavce, schovatel poukáže

částku ve výši v1.149.961,-Kč (slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet devět tisíc devět set

šedesát jedna korun českých) na bankovní účet stavebníka č. 7221412/0800 (nebude-li

písemně stavebníkem sděleno jiné číslo účtu), pod var. symbolem 28089898, a to do 5-ti

pracovních dnů ode dne, kterým uplyne 48 měsíců, počínaje dnem nabytí právní moci

kolaudačního rozhodnutí či jiného obdobného rozhodnutí umožňující užívání stavby dle čl.
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ll. odst. 2.1. Tato částka představuje tzv. zádržné k zajištění řádného odstranění záručních
vad stavby řádně uplatněných Městskou částí Praha—Libuš.

V případě, že bude vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí či jiné obdobné rozhodnutí
umožňujícího užívání stavby dle čl. ll. odst. 2.1. a současně budou ve lhůtě dle odst. 6.3.
této smlouvy uplatněny Městskou částí Praha — Libuš vady plnění dne čl. II. odst. 2.1. a
DEVELOPMENT INDUSTRIES tyto vady neodstraní v přiměřené lhůtě ani poté, co ktomu
bude písemně vyzván Městskou částí Praha—Libuš, je Městská část Praha—Libuš oprávněna
odstranit tyto vady, avšak cena za stavební práce na odstranění reklamovaných vad
provedené Městskou částí Praha — Libuš bude stanovena na základě znaleckého posudku
zpracovaného společností EQUlTA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1 —
Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00. Částka na úhradu nákladů na odstranění
reklamovaných vad plnění dle čl. II. odst. 2.1. bude z advokátní úschovy vyplacena Městské
části Praha - Libuš postupem dále v tomto písm. stanoveném.

Smluvní strany sjednávají, že za přiměřenou lhůtu k odstranění reklamované drobné vady
považují lhůtu v délce alespoň 30 kalendářních dnů s přihlédnutím k rozsahu a charakteru
reklamované vady a aktuálním klimatickým podmínkám, u ostatních reklamovaných vad
smluvní strany považuji za přiměřenou lhůtu kodstranění takových vad lhůtu vdélce
alespoň 60 kalendářních dnů s přihlédnutím krozsahu a charakteru reklamované vady a
aktuálním klimatickým podmínkám.

Schovatel poté ve lhůtě do pěti [5] pracovních dnů ode dne, kdy Městská část Praha - Libuš
předloží:

znalecký posudek na ocenění prací pro odstranění reklamovaných vad vrozsahu dle
písemné výzvy dle bodu ii. a zpracovaný společností EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257
61 421, se sídlem Praha 1 — Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00,
písemnou výzvu adresovanou společnosti DEVELOPMENT INDUSTRIES kodstranění
reklamovaných vad s dodatečně poskytnutou lhůtou vsouladu stímto písm. c) včetně
prokázání data doručení stavebníkovi,

vyplatí Městské části Praha—Libuš částku odpovídající nákladům na odstranění těchto vad
ve výši, která bude vyplývat ze znaleckého posudku dle bodu i. tohoto písm. na účet
Městské části Praha - Libuš Č.ú.: 2000691349/0800. VS: 28089898.

Zbývající částku, která nebyla poukázána na bankovní účet Městské části Praha-Libuš dle
tohoto písmena, vyplatí Schovatel na bankovní účet stavebníka č. 7221412/0800 (nebude-
Ii písemně stavebníkem sděleno jiné číslo účtu), pod var. symbolem 28089898, a to do 5-ti
pracovních dnů ode dne, kterým uplyne 48 měsíců, počínaje dnem nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí či jiného obdobného rozhodnutí umožňující užívání stavby dle čl.
II. odst. 2.1.

Vpřípadě, že nebude rekonstrukce ulice K Vrtilce dokončena ve lhůtě dle odst. 2.3. této
smlouvy, a to ani poté, co bude stavebník písemně Městskou částí Praha—Libuš vyzván
k dokončení, kčemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta vdélce alespoň 60 dnů, avšak
s přihlédnutím na aktuální klimatické podmínk , poukáže Schovatel částku odpovídající
hodnotě nedokončených stavebních prací na rekonstrukci ulice KVrtilce na účet Městské
části Praha Libuš č.ú.: 2000691349/0800, VS: 28089898, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních
dnů ode dne, kdy mu budou Městskou částí Praha- Libuš předloženy následující listiny:

i. písemná výzva stavebníkovi kdokončení stavebních prací rekonstrukce ulice
K Vrtilce s poskytnutou dodatečnou lhůtou k plnění včetně prokázání jejího data

doručení stavebníkovi,

li. znalecký posudek zpracovaný společností EQUITA Consulting s.r.o., lČ: 257
61 421, se sídlem Praha 1 — Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, ze
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kterého bude vyplývat stav a hodnota již dokončených a pmVedených prací a

budou označeny stavební práce, které je potřeba vrámci rekonstrukce ulice

K Vrtilce provést,

Výše částky odpovídající hodnotě nedokončených prací, kterou je schovatel povinen zaslat

Městské části Praha-Libuš dle tohoto ujednání, bude vyplývat ze znaleckého posudku dle

bodu ii.

Zbývající částku, která nebyla poukázána na bankovní účet Městské části Praha—Libuš dle

tohoto písmena, vyplatí Schovatel na bankovní účet stavebníka č. 7221412/0800 (nebude-

li písemně stavcbníkem sděleno jiné číslo účtu), pod var. symbolem 28089898, a to do 5-

ti pracovních dnů ode dne vyplacení částky odpovídající hodnotě nedokončených

stavebních prací na bankovní účet Městské části Praha—Libuš.

e) Smluvní strany sjednaly, že v Schovatel je povinen vyplatit zbývající částku, která bude u

Schovatele složena vsouladu stouto smlouvou, na účet Městské části Praha Libuš č.ú.:

2000691349/0800 VS: 28089898, 3 to ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy mu

bude Městskou částí Praha-Libuš předloženo usnesení o zahájení insolvenčního řízení

stavebníka. Smluvní strany dále sjednaly, že prostředky, které budou takto u Schovatele

složeny a následně vydány Městské části Praha — Libuš jsou určeny výhradně pro plnění ve

veřejném zájmu, kterým je dokončení stavby dle čl. ll. odst. 2.1. této smlouvy. Nejedná se

tedy o plnění dlužníka, míněno stavebníka, ve prospěch věřitele, míněno Městská část

Praha-Libuš, či jiný majetkový prospěch Městské části Praha-Libuš. Městská část Praha-

Libuš je povinna ve lhůtě do dvou (2) měsíců ode dne vydání pravomocného kolaudačního

rozhodnutí či jiného obdobného rozhodnutí umožňující užívání stavby dle čl. ll. odst. 2.1

této smlouvy zajistit zpracování znaleckého posudku společností EQUITA Consulting s.r.o.,

lČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1 — Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, kterým

bude zjištěna hodnota prací, které provedla Městská část Praha—Libuš za účelem dokončení

stavby dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy počínaje dnem vydání finančních prostředků

zúschovy dle tohoto písmena. Bude-li hodnota prací zjištěná znaleckým posudkem dle

předchozí věty nižší než prostředky vydané Městské části Praha-Libuš zúschovy

Schovatele, je Městská část povinna ve lhůtě do dvou (Z) měsíců ode dne zpracování

znaleckého posudku, nejpozději však do čtyř [4) měsíců ode dne vydání pravomocného

kolaudačního rozhodnutí či jiného obdobného rozhodnutí umožňující užívání stavby dle čl.

II. odst. 2.1 této smlouvy, vrátit tento rozdíl Stavebníkovi či oprávněné osobě spravující

majetek Stavebníka, či právního nástupce Stavebníka.

Stavebník je povinen oznámit Schovateli písemně datum zahájení stavby rekonstrukce ulice

K Vrtilce pět (5) pracovních dnů před tím, než nastane tato skutečnost.

Případné skutečné rozdíly vhodnotě provedených prací a vyplacených částek z úschovy jsou si

strany povinny vypořádat do 30-ti dnů od okamžiku, kdy o to jedna ze smluvních stran požádá a

předloží znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat hodnota skutečně provedených prací dle této

smlouvy. Strany této smlouvy jsou oprávněny v případě neshody se obrátit na příslušný soud o

určení výše skutečného nároku.

Článek V.

Souhlas s provedením prací

IV!

5.1 Předmětem této smlouvy je mimo jiné udělení souhlasu Městske casti Praha-Libuš s provedením

prací Stavebníkem uvedených v čl. II. odst. 2.1. a v čl. III. odst. 3.1. na pozemcích ve správě Městské

části Praha—Libuš uvedených v čl. [. a III. a právo stavebníka provést práce uvedené V čl. II. odst.

2.1. a čl. III. odst. 3.1. na pozemcích Městské části Praha-Libuš uvedených v či. ll. odst. 2.1. a čl. ili.

odst. 3.1., a to v rozsahu a v souladu s předchozími souhlasy a vyjádření vydanými Městskou částí

Praha-Libuš a v rozsahu se schválenou projektovou dokumentaci vypracovanou firmou Sanitech
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s.r.o. 2 09/2014 odsouhlasenou Městskou částí Praha—Libuš formou Usnesení Rady MČ Praha-

Libuš č. 207/2014 z 13. 10. 2014, které je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2 a

dokumentaci pro Výstavbu komunikace dle čl. III zpracovanou společností Sanitech s.r.o. zak. číslo

032013, která je součástí žádosti o vydání stavebního povolení pod sp. zn.

OVY/27341/2013/Ča a sp.zn.: OVY/214117/2013/Mr-Bo. Obě dokumentace byly předloženy a

schváleny MČ Praha—Libuš.

Článek v1.

Podmínky provádění prací

6.1 Práce uvedené v čl. Il. odst. 2.1. a čl. III. odst. 3.1. provede stavebník:

a) na své náklady tak, aby nepoškodil ostatní majetek nebo svěřený majetek Městské části Praha-

Libuš

b) po ukončení prací uvede ostatní dotčené pozemky a jejich okolí dotčené stavbou do původního

stavu

c) po dobu výstavby bude na stavbu dohlížet technický dozor Městská část Praha—Libuš

stanovený kanceláři tajemníka úřadu Městské části Praha — Libuš

d) stavebník se zavazuje, že práce dle čl. II. odst. 2.1. a čl. III. odst. 3.1. budou vsouladu

sustanovením zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, a zavazuje se řídit pokyny a doporučeními Městské části Praha—Libuš, odboru

životního prostředí a dopravy.

e) v případě, kdy pro provedení praci dle čl. II. odst. 2.1, a čl. 111. odst. 3.1. bude nezbytné omezení

obecného užívání komunikace na ulici K Vrtilce uzavírkami a objížďkami, zavazuje se Stavebník

postupovat vsouladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

ve znění pozdějších předpisů, a zejména se Stavebník zavazuje vždy předběžně projednat

žádost o uzavírku a objížďku s příslušnými orgány státní správy a provést na vlastní náklady

její značení.

6.2 Po ukončení prací požádá stavebník příslušný stavební úřad o provedení kolaudace či vydání

rozhodnutí umožňující užívání stavby, a to pro obě části stavby, když je oprávněn žádat o každou

kolaudaci či rozhodnutí samostatně.

6.3 Na plnění v této smlouvě uvedené v čl. II. odst. 2.1. poskytuje stavebník záruku se lhůtou 48 měsíců

počínaje dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k rekonstrukci ulice K Vrtilce

6.4 Za předpokladu, kdy hodnota stavebních prací na odstranění reklamovaných vad dle odst. 6.3.

tohoto článku, přesáhne částku dle čl. IV. odst. 4.6. písm. b), jež již byla schovatelem postupem dle

čl. IV. odst. 4.6. písm. c) již Městské části Praha—Libuš vyplacena, vzniká Městské části Praha—Libuš

nárok domáhat se úhrady hodnoty stavebních prací přesahující částku dle čl. IV. odst. 4.6. písm. b)

v občanskoprávním řízení.

6.5 Za účelem prokázání původního stavu nemovitostí, které budou dotčeny činností stavebníka dle

této smlouvy byla pořízena stranami fotodokumentace, která se připojuje k této smlouvě, jako její

nedílná příloha.
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Článek Vll.

Ostatní ujednání  

 

7.1 Smluvní strany shodně prohlašuji, že tato smlouva se uzavírá též pro naplnění dikce § 110 odst. 2

písm. a] zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dále pak za účelem vymezení práv a povinností

stran z toho vyplývajících.
'

7.2 Smluvní strany sjednaly, že plnění dle čl. ll. odst. 2.1. a plnění dle čl. lll odst. 3.1. 10 01 Komunikace

vozidlové a pěší bude převzato Městskou částí Praha-Libuš na základě písemného, oběma

stranami podepsaného protokolu ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne nabytí právní moci

kolaudačního rozhodnutí, a to na základě písemné výzvy doručené včas Stavebníkem Městské

části Praha , Libuš. Nedojdelí ve lhůtě k protokolárnímu převzetí z důvodu na straně Městské

částí Praha-Libuš, má se za to, že plnění bylo převzato bez vad a nedodělků.

7.3 Smluvní strany činí nesporným, že rekonstrukce ulice K Vrtilce není bezdůvodným obohacením na

straně Městské části Praha—Libuš a taktéž i vybudování nové komunikace dle čl. 111. odst. 3.1. IO 01

a její užívání obě strany považují jednak za zhodnocení majetku ve veřejném zájmu, jež má ve

svěřené správě Městská část Praha—Libuš, a jednak i za zhodnoceni majetku DEVELOPMENT

INDUSTRIES v souvislosti s její podnikatelskou činností.

7.4 Smluvní strany se dohodly a stavebník se současně zavazuje ve lhůtě do jednoho měsíce počínaje

dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na rekonstrukci ulice K Vrtilce uzavřít darovací

smlouvu, na základě které stavebník daruje Městské části Praha -Libuš plnění dle čl. III odst. 3.1 10

01. Smluvní strany se dále dohodly, že obvyklá hodnota daru dle tohoto odstavce bude stanovena

na základě znaleckého posudku zpracovaného společností EQUITA Consulting s.r.o., lČ: 257

61 421, se sídlem Praha 1 — Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00 ke dni uzavření darovací

smlouvy. Stavebník se zavazuje plnění dle čl. III odst. 3.1. 10 05 a [O 06 předat příslušným

správcům sítí před uzavřením darovací smlouvy dle věty prvé tohoto odstavce.

7.5 Smluvní strany dále sjednaly, že do doby vydání pravemocného kolaudačního rozhodnutí či jiného

rozhodnutí umožňující užívání stavby dle čl. Ill. odst. 3.1., jsou považovány inženýrské objekty či

jejich dosud vybudované části dle čl. lll. odst. 3.1. bod ll. a lil. považovány za věc samostatnou.

7.6 Nevyjde-li najevo jinak, je za den doručení dle této smlouvy považován třetí den od odeslání

písemnosti na adresu účastníka uvedenou vzáhlaví této smlouvy prostřednictvím poskytovatele

poštovních služeb.

7.7 Stavebník se zavazuje sjednat si pojištění odpovědnosti z jeho činnosti vtakové výši, aby

dostatečně kryly závazky dle této smlouvy. Stavebník se současně zavazuje nahradit případně

vzniklou škodu, která by Městské části Praha-Libuš či třetím osobám vznikla v důsledku plnění dle

této smlouvy.

Článek VIII.

Závěrečná ujednání

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

8.2 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Městská část Praha-Libuš obdrží jeden

stejnopis a-stavebník obdrží tři stejnopisy, jedno vyhotovení je určeno pro Schovatele. Změny,

nebo dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků.

8.3 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy smluvních stran řídí obecně

závaznými právními předpisy. zejména pak ustanoveními občanského zákoníku v platném “znění.
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8.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že bylauzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně asrozumitelně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svépodpisy.

8.5 Tato smlouva bude zapsána do centrální evidence smluv. Smluvní strany prohlašují, že veškeréskutečnosti v této smlouvě uvedené, nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, abytato smlouva, jakož ijejí případné dodatky, byla zveřejněna.

8.6 Tato smlouva je schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č.zÍ.i;f..../2017 ze dne £04) 2017 aje nedílnou součástí této smlouvyjako příloha č. 3

Přílohy: č. 1 — zákres do katastrální mapy PD firmy Sanitech s.r.o. 2 09/2014
č.2 — Usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 207/2014-
č.3 - Usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. sííáínsšfí?
č. 4 - položkový rozpočet

č.5 - fotodokumentace

V Praze dne.;ŽŠr/„ČČ ...... ...2017 V Praze dne ......................2017
stavebník:

   !

    

DEVELOFMENT INDUSTRIES a.s.

Miroslav Srámek
Mgr. iří Koubek

statutární ředitel
sta/';“Í'Jsta
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

207/2024

1 ., ...v—_ň___._.... . __ „_ . 7W.— _?

 

šJěŠn—ai—nfŘíz'e dng___ “___l—Ilasováníousnésění _;Příggmng_ _ __5___

g. __„_ ? p_r.9__;__wti .: zdižglsgm__ _, _;13. 10.2014 5 ' 0 ; 0 ?Usnesem' 7pfijato „

Podpisy

 

--

„-.....—

 

 

zástupce starosty
_ starosta

Ing. Pavel Macháček
Mgr. Jiří Koubek

  

Dialožéšč iiaÚ' 13.70.20?” zálčžiiá T.” P. *—'P65í>iš “Í
„__—„emg „___ „___ , MOW-“ __

Rada městské části Praha-Libuš

souhlasí spředloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení na
rekonstrukci části místní komunikace K Vrtilce, vypracovanou společnosti
Sanitech s.r.o, Bellusova 1829/57, Praha 5 209/2014 pro firmu JOINT LINE
INDUSTRIES, a.s., Klikatá 353/13, 158 00 Praha 5 dle Smlouvy o zajištěnísmluvních závazků ze dne 12.5.2014.
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Ing. Pavel Macháček \\ '“ „ Mgr. Jiří Koubek

___—___.

 

(Šlo—ženonaU 20.9.2017] zšioíiiš “Tm—Michaela -_ Podpis Ž *“

, dns „„ __i___ I _ JMÉMW. 9
Rada městské části Praha-Liščí"

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby a Smlouvy o úschově finančních

2.

prostředků s investorem firmou Development Industries a.s., Lidická 1057, 580 01
Havlíčkův Brod IČ: 28089898 zapsanou vobchodním rejstříku vedeného Krajským
soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3559 na rekonstrukci částí místní komunikace
KVrtilce Praha 4 - Písnice dle projektové dokumentace zpracovanou firmou Sanitech
s.r.o., Bellusova 1829/57, 150 00 Praha 5 z09/2014 a na stavební objekty IO 01
Komunikace vozidlové a pěší, IO 05 Stoky a přípojky dešťové kanalizace a IO 06
vsakovací objekty dešťových vod vrozsahu dle projektové dokumentace pro stavební
povolení zpracovanou firmou Sanitech s.r.o., Bellusova 1829/57, 150 00 Praha 5 2 03/2013
za splnění následujících podmínek:

- budou dodržena všechna ustanovení vyplývající zuzavřené Smlouvy o zajištění
smluvních závazků ze dne 12. 5. 2014,

- na uložení přípojek & řadů inženýrských sítí do pozemků parc. č. 5, 52/1, 53/19,
53/20, 53/24, 75/1 & 259/1 všechny v k. ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha
Libuš bude před započetím stavby uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene v souladu se Zásadami pro zřizování věcných břemen a stanovení
náhrad zajejich zřízení,

- při výstavbě budou vždy vdostatečném předstihu informování vlastníci
nemovitostí dotčených stavbou (nebo uživatelé) o omezení či zamezení příjezdu
k nemovitosti, nejméně však 10 dní před jejich započetím,

— tento souhlas se vydává za správce pozemků parc. č. 5, 52/1, 53/19, 53/20, 53/24,
75/1 a 259/1 všechny vk. ú. Písnice a nenahrazuje vyjádření vlastníků sítí
infi'astruktury, vyjádření k výkopovým pracím a neřeší zábor veřejného

prostranství,

- minimálně 30 dní před započetím vlastní výstavby bude MČ Praha-Libuš předložen
Plán organizace výstavby podlejednotlivých etap.

pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smluv, které jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení.
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O: |O 01 Rekonstrukce komunikace k Vrtilce

R: 02 Opravy souvisejících propustků

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

3 584.11
1 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 6.00000 267,89 1 607.34

2 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 184.40000 10,72 1 976,77

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
299 443,18

3 452312141 R00 Zřízení betonového lože 30 cm pod dlažbu m3 5.70000 1 743.00 9 935.10

4 463211131R00 Romanína z lomového kamene s vyklínováním spár m3 47.02200 862.40 40 551.7?

5 464451113R00 Profit! vrstvy z lomového kamene oem. maltou MC 15 m3 12,00000 2 464,00 29 568.00

6 465511511R00 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs. 20 cm m2 19.00000 1 037.40 19 710.60

7 568311111R00 Položení vrstvy z geobunek sklldo 1:5. s. do 3 m m2 184.40000 25.68 4 735.39

8 960211251R00 Oprava stávající opěrné zdi v délce 24 m m3 30,24000 4 091.50 123 726.96

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v

bouraných konstrukcích.

9 460030058RT3 Vytrhánl beton. dlaždic m2 46.10000 53.27 2 455.75

10 460620011R00 Opevnění svahu kamennou dlažbou na beton. lože 11.300 m2 6.66000 2 695.00 17 948,70

mm

Čela propustku č 4, 5 a 6

11 460620011RT1 Úprava koryta přepadu z rybníka v délce 26,6 m3 10.37000 2 695.00 27 947.15

12 69310365R Geobuňka Multíoell MC 35/100 8.70 x 2.42 m. HDPE m2 184.40000 123,99 22 863.76

Díl: 981 Bourání trubního propustku č. 7 - nahrazení 212 649,11

stáv. propustku DN 600 novým DN 800

13 274316131 RT5 Betonový základ, XA1 odolnost proti chemicky m3 6.80400 2 450.00 16 669.80

agresivnímu prostředí+ obetonování

14 277324118R00 Železobetonový dřík C30/37 m3 0.22800 2 415.00 550.62

15 348171111R00 Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m m 9.00000 637,00 5 733.00

16 380316131 RT5 Podkladni beton 08/10 XA1 tl. 10 mm m3 1.44000 2 086.00 3 003.84

17 451571112R00 Polštář ze štěrkopísků tI. do 20 cm m2 13.68000 115,50 1 580.04

Vcetne urovnání líce vrstvy.

18 919441221R00 Čelo propustku obklad žula z trub DN 60 - 80 cm kus 2.00000 31 580.47 63 160.94

19 919521111R00 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm rn 9.00000 1 760.50. 15 844.50

20 966008113R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm m 9.00000 3 621.10 32 589.90

21 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 1 74.86200 80.50 6 026.39

22 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 74.86200 224.35 16 795.29

23 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 29944800 17.92 5 366.11

24 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti t 70.45200 349.30 24 608.88

25 979990108R00 Poplatek za skládku sutí - železobeton t 4.41000 1 120.00 4 939.20

26 55395100.AR Zábradlí ocelové trubkové rn 9.00000 323,75 2 913.75

27 59221146R Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 800/1000 kus 9.00000 1 429.65 12 866.85

Díl: 982 Bourání trubního propustku č. 8 100 393.62
28 966008113R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm m 10.20000 3621.10 36 935.22

29 979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky t 83,50000 80.50 6 721.75

30 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 83.50000 224.35 18 733.23

31 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 334.00000 17.92 5 985,28

32 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební sutí t 79.80000 349.30 27 874.14

33 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 3,70000 1 120,00 4 144,00      



_„g
 

  
 

  

     

Díl: 983 Bourání trubnlho propustku č. 9 - nahrazení

stávajícího propustku DN 600 novým DN 800

34 274316131RT5 Betonový základ. XA1 odolnost proti chemicky m3 6.29400 2 450.00 15 420.30

agresivnímu prostředi+ obetonování

35 277324118R00 Zeleznbatonovy dřík 030/37 m3 0.22800 2 415,00 550,62

36 348171111R00 Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m m 7.30000 637.00 4 650.10

37 380316131RT5 Podkladní beton C8/10 XA1 tl. 10 mm m3 1.16800 2 086.00 2 436.45

38 451571112R00 Polštář ze štěrkopísků tl. do 20 cm m2 13.68000 115.50 1 580.04

Včetně urovnání líce vrstvy

39 919441221 R00 Čelo propustku obklad žula z trub DN 60 - 80 cm kus 2.00000 31 580.47 63 160.94

40 919521111R00 Zřlzeni propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm m 7.30000 1 760.50 12 851.65

41 966008113R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm rn 7,30000 3 621.10 26 434.03

42 979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky t 60.73000 80.50 4 888.77

43 979083117R00 Vodorovné přemístění sutl na skládku do 6000 m t 80.73000 224.35 13 624.78

44 979083191 R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 242,92000 17.92 4 353.13

45 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 60.73000 349.30 21 212.99
46 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 3.57700 1 120 .00 4 006.24

47 55395100.AR Zábradlí ocelové trubkové m 7.30000 323.75 2 363.38

48 59221146R Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 800/1000 kus 8.00000 1 429.65 11 437.20

Díl: VN Vedlejší náklady
3 500.00

49 005111021R Vytyčení
Soubor 1.00000 3 500.00 3 500.00

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby    
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120 00 Praha 2
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:; CAKE. 17445 Š'

Česká republika
\o »,

F (420) 224 941 614A . gag?“
,

E office@tms.cz

PLNA 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. osv. ČAK 16068

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

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

aby společnost právně zastupovala v níže uvedené právní 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, ato vše i
tehdy, kdyžje podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou
moc uděluji i v rozsahu práv a povinností 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 je/ 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) stavebni povoleni, 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, 53/19, 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/OZD/Str, č.j.: P12 10287/2014 OZD vevznění

rozhodnutí ze dne 10.10.2018, zn.: P12 32750r12018/OZP/Str,

č.j.: P12 39678/2018 OZP,

b) stavební povolení ke stavbě vodního díla „Rekonstrukce

komunikace KVrtiIce, Praha — Libuš, Písnice, část úpravy
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koryta drobného vodního toku Vrtílka“, vydáno Městskou částí 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 251226/2015OŽD, zn: P1221667r/2015/OŽD/Str ve

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

39687/2018 OŽP,

c) stavební povolení pro „Rekonstrukce komunikace KVrtiIce Městská část Praha —

Libuš, Písnlce“ na pozemcích par. č. 5, 42, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25,

54, 75/1 a 259/1 v katastrálním území Písnice, vydáno Městskou částí Praha 12, Úřad

městské části, Odbor výstavby, dne 4.4.2018, zn.. OVY/21427/2015/Mr-Bo, č.j.: P12

4075/2018 OW,

d) stavebni povoleni pro ,,Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných

domu“ vse na pozemcích č. parc. 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 48, 49, 52/1, 52/2, 53/19v k.(I.

Písnice a pozemcich č. parc. 275/4 a 276 v k.ú. Cholupice, při komunikaci K Vrtiice, 142

00 Praha 4- Písnice, Cholupice, vydáno Městskou části Praha 12, Úřad městské části,

Odbor výstavby, dne 11 .4.2018, č.j.: P12 5220/2018 OVY, zn.: OW/27341/2013/Ča-Bo,

o a to včetně jednání se správci inženýrských sítí, zejména:

- Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Praha 1, Žatecká

110/2, PSC 110 01 lč: 25656112, DIC: c225656112, zapsánavobchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

- Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Praha 1, Žatecká

110/2, PSČ 110 01 IC: 25656112, DIČ: c225656112, zapsánavobchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

- Pražská plynárenská Distribuce, a.5., člen koncernu Pražská

Plynárenská, a..,s se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08, IČ:

27403505, DIČ: CZ27403505, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10356

- PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSC 150 00,

IC: 27376516, DIC: CZ27376516, zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158,

když zmocnitel dále výslovně zmocňuje advokáta, aby jeho jménem uzavíral

veškeré 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 zástupce a pokud jich

ustanoví více, souhlasíme, aby každý z nich jednal samostatně.
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V Praze dne 6.3.2019

  

   

DEVELOPMENT INDU

Ing. Zdeněk Kaláb

Přijímám zmocnění a zmocňují dále ve stejném rozsahu:

advokát
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PROHLÁŠEN
Í O PRAVOSTI

PODPISU NA
LISTINĚ NE

SEPSANÉ A
DVOKÁTEM

Běžně číslo knihy o prohlášeních
o pravosti podpisu 015763/99/20

19 C.

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

zapsaný V seznamu advokátů vede
ném Ceskou advokátní komo

rou pod ev. č. 17445 prohlašuji,

že tuto listinu přede m
nou vlastnoručně

ve dvou vyhotoveních
podepsal

Ing. Zdeněk Kaláb, nar
.-byte

m- okr. Praha Vý0
h0d>_

jehož totožnost jsem
Zjistila z OP č.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravo sti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost

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

V Praze dne 6.3.2019

 


