2021050052
SMLOUVA o UMOŽNĚNÍ ZÁSAHU DO DOPRAVNÍ A
TECHNICKÉ SÍTĚ

Smluvní strany:

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1

IČO: 00064581, DIČ: C200064581
zastoupené společností:
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 — Holešovice
IČO: 25672541, DIČ: C225672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. B 5402

zastoupená: pověřeným zaměstnancem lng. Věrou Bursíkovou, ředitelkou úseku správy a obnovy
(dále jen „Vlastník“ nebo ,,HMP”)

Městská část Praha-Libuš
Se sídlem: Libušská 35/200, Praha 4
IČ: 00231142 DIČ: C200231142
Zastoupené Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

(dále jen „Žadatel")

(společně též „Smluvní strany")

dnešního dne uzavřely smlouvu o umožnění zásahu do dopravní a technické sítě

pro akci "Cyklostezka A42 v úseku ulice Na Okruhu — Hoštická, v k.ú. Písnice ",
k.ú. Písnice , parc. č. 932/4, 933/1, 910/190, 910/53, 922/29, 910/1, 910/188, 910/67, 922/14, 932/5
(dále jen „Smlouva").

1.

Úvodní ujednání
1.1

Smluvní strany prohlašují, že:
1.1.1

splňují veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a jsou
oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazkyv ní obsažené; a že

1.1.2

ke dni uzavření této Smlouvy vucn zadné z nich nenívedeno řízení dle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdejsmh předpisů, přičemž zároveň se Žadatel zavazuje Vlastníka
o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

av-vt

1.2

Žadatel vrámci svých smluvních vztahů žádá o vydání územního rozhodnutí
kčínnosti, vrámci které dojde kvybudování nové či úpravě stávající veřejné
dopravní a technické infrastruktury. HMP je vlastníkem předmětné veřejné dopravní
a technické infrastruktury a získání územního rozhodnutí je podmíněno získáním
souhlasu vlastníka.

1.3

Smluvní strany tímto uzavírají smlouvu za účelem doplnění žádosti o územní
rozhodnutí ve smyslu § 86 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět Smlouvy
2.1

Vlastník tímto sděluje své souhlasné stanovisko, tedy uděluje souhlas se zásahem
do veřejné dopravní a technické infrastruktury v souladu s podmínkami, uvedenými
vPříloze č. 1 této Smlouvy. Tento souhlas je poskytnut až vokamžiku, kdy jsou
podmínky dle předchozí věty naplněny a pouze po dobu, dokud naplnění těchto
podmínek trvá.

2.2

Vlastník poskytuje souhlas dle předchozího odstavce bezplatně.

Závěrečná ujednání
3.1

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
stranami a uzavírá se na dobu neurčitou.

3.2

Vlastník je oprávněn odstoupit od Smlouvy vpřípadě, kdy Žadatel poruší tuto
Smlouvu hrubým způsobem. Takovým porušením je především, nikoliv však výlučně,

když Žadatel:
3.2.1

přestane plnit podmínky uvedené v Příloze č. 1;

3.2.2

před uzavřením Smlouvy poskytne Vlastníkovi nepravdivé informace;

3.2.3

vstoupí do likvidace.

3.3

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení
o odstoupení druhé Smluvní straně.

3.4

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy
a nahrazují se jí veškerá písemná a ústní ujednání Smluvních stran o předmětu této
Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran
ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných osobami oprávněnými
jednat jménem Smluvních stran.
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3.5

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud
to povaha
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních
stran.

3.6

Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž Vlastník
obdrží tři (3)

vyhotovení a Žadatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
3.7

—

Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Vyjádření k projektové dokumentaci THMP VPD-00952/20
20
Příloha č. 2: Pověření zaměstnance

3.8

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byla tato Smlouva uveřejněna
v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Vlastníkem, která je veřejně přístupná.
Dále Žadatel
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje
za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje
svolení s jejich
uveřejněním.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahe
m souhlasí a na důkaz toho
k ní připojují svoje podpisy.

Technologie hlavního města Prahy
V Praze dne _._.

......
V Pr

Ing. Věra Bursíková

ředitelka úseku správy a obnovy

starosta

pověřený zaměstnanec

V

(Vlastník)
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TECHNOLOGIE

HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY
Pulz naší metropole

Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro

ochranu zařízení ve správě společností
Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)
Číslo vyjádření:

VPD-00952/2020

Žadatel:

TRDesign s.r.o., IČO: 06647448, Truhlářská 264/22, Hradec Králové

Investor:

Městská část Praha-Libuš, IČO: 00231142, Libušská 35/200, Praha

Název akce:

„CYKLOSTEZKA A42 V ÚSEKU ULICE NA OKRUHU — HOŠTICKÁ V K.Ú.

PÍSNICE"
Stupeň PD:

Spojené územní a stavební řízení

Zájmové územi:
Adresa:

Hlavní město Praha

Kat. území:

Písnice (720984)

Žadatel vymezil žádostí a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.
Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společností THMP,

a.s.
Na základě této žádosti vydává společnost TH MP, a.s. následující vyjádření:
Dojde ke kontaktu s VO - výstavba

Dle předložené dokumentace bude postaveno 7 nových stožárů VO (stožáry K-6-133/89/60,
s LED svítidly 32LEDs/500mA na výložnících), které budou napojeny ze stožáru V0 419538 a
dále propojeny do stožáru 419627.
Stožáry budou propojeny kabelem CYKY 4J x 16 mmz, zároveň s kabelovým vedením bude

položen zemnící drát FeZn průměr 10 mm.
Vmístech vjezdů a přejezdů musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110
s krytím 1 m a s minimálním přesahem 0,5 m do přilehlého přidruženého prostoru. Konce
chrániček je nutné zapěnit a chráničky geodeticky zaměřit
Při stavbě veřejného osvětlení použijte materiál' který je určen v projektové dokumentaci
Akce.: Cyklostezka A42 vúseku ulice Na Okruhu — Hoštická, k.ú. Písnice, část: Veřejné

osvětlení, příloha: Koordinační situace, číslo přílohy: C.2, stupeň: DÚR+DSP, datum: 6/2020.
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
IČ: 256 72 541

170 00 Praha 7 - Holešovice
DIČ: CZ 256 72 541

www.thmp.cz

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Pokud bude při výstavbě použit atypický materiál, požadujeme dodat navíc 20% pro budoucí
servisní údržbu.

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými

vtomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze,
které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené
území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO: Petr Kopp, Tel:—e-mail: _
Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Při nedodržení podmínek nebude možné V0 předat do majetku MHMP.

V Praze dne: 25. 08. 2020

-

„. . _
.
Vynzule. Dawd Kudrnka

)) “re
HLAVN Ho MĚSTA

Za společnost THMP, a.s.:

I

PRAHY

Dělnická 213/12 o 170 00 Praha 7 - Holešovice
IC: 255 72 541' DlČ: CZ 256 72 541

lng. Věra Bursíková
ředitelka úseku správy a obnovy
Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízeníve správě společnosti THMP, a.s.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12

170 00 Praha 7 - Holešovice

www.thmp.cz

lČ: 256 72 S41 DIČ: CZ 256 72 541 Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402
Bankovníspojení: Komerční banka, a.s.

číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100
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Pověření zaměstnance
My, níže podepsaná společnost

Technologie Hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Praha 7, Holešovice, Dělnická 213/12, PSČ 170
00
IČ: 25672541; DIČ: c225572541
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 5402
zastoupená Tomášem Jílkem, předsedou
představenstva a Ing. Tomášem Novotným,
místopředsedou představenstva
(dále jen „Společnost“)

tímto níže vymezujeme kompetence zaměstna
nce Společnosti, a to lng. Věry Bursíkové,
ředitelky úseku správy a obnovy (dále jen „Pov
ěřený zaměstnanec").

Pověřený zaměstnanec je pověřen vrámci
svého pracovního zařazení ve Společnosti
mj.
k činnostem v rámci správy veřejného osvětlení,
vyjadřování v rámci stavebních řízení, obnovy
zařízení a pasportizace zařízení. Pověřený
zaměstnanec je oprávněn zastupovat Společno
st
v rozsahu obvyklém vzhledem ke svému zařaz
ení nebo funkci ve Společnosti a dále ve všec
h
jednáních, k nimž

obvykle dochází při činnosti v rámci správy veřejnéh
o osvět

lení,

vyjadřování
v rámci stavebních řízení, obnovy zařízení
a pasportizace zařízení, přičemž tento rozsa
h
zahr
nuje kromě jiného:

a) uzavírání smluv o provedení přeložky veřej
ného osvětlení dle § 1746 odst. 2 zák. č.
89/2012

Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 86 odst. 2
písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů;
b) uzavírání smluv o umožnění zásahu do dopravní
a technické sítě dle § 1746 odst. 2 zák.
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 86 odst.
2 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

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

místopředseda představenstva
Technologie Hlavního města Prahy, a.s.

