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TSKRPOOSLDHZ

Dohoda o pľovedení vynucené překládky podzemního
vedení sítě elektronických komunikací

v souladu s ust. $ 104' odst. 17, zákonać..127ĺ2005 Sb., o elektronĺcĘch komunĺkacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ZoEK)

č,.z N9ll8l4220l038

čl. r
Účastnícĺ Dohody:

Stavebník: Technĺcká správa komunikací hl. m. Pľahy, a.s
se sídlem: Řasnovka 77018,110 00 Prahal.
ĺco oząąlzge
DIČ,: CZ03447286
zapsanáv obchodním Ęstříku vedeném Městským soudem v Pĺaze, oddíl B, vložka 20059
zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, geneľálním řeđitelem a předsedou představenstva,

PhDr. Ing. Matejem Fichtneľem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Fľantiškem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, člęnem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškeqých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat stavębníka dva
členové představenstva společně, z nicllž nejméně jeden musí b;it předsedou anebo
místopředsedou představenstva.
(dále jen rrstavebnĺk")

UPC česká ľepublika, s.ľ.o.
se sídlem Praha 4,Závišova 5, PSČ l4o 00
ICO: OOS1ZZOZ
DIČ: CZ0056Ż262
zapsanáv obchođním Ęstříku, veđeném Městským souđem v Praze, oddíl C, vložka 187485
zastoupena Tomášem Landou, ĺazźů<ladé pověření ze dne 2.8.2017

(dále jen ,,UPC Česká ľepublĺka, s.r.o.'ś)

Y
cl.2

Úvodní ustanovení

UPC Česká republika' s.r.o. je vlastníkem podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
které je umístěno mimo jiné na následujícím pozemku:
p.č.3049/1 v k.ú. Nusle

Vlastníkem uvedeného pozemku je:
Hl. město Praha, Marianské nám.2l2l l0 00 Prahal

UPCČeskárepubtikąs.ĺ.o.,sesĺdlemPraha4,Závišova5,PSČ lłooo, lČ: 0o5622oz olČ: Czoo562262,Zapsanäv oRvedęném
Městslcým soudem v Praze, oddil C' vložka l87485
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2. Překládka bude realizována do stávajícího pozemků uvedeného v předchozím bodě tohoto
ělanku.

3. označení stavby, kteráje důvodem vynucené překládky nebo opatření:

so 42í _ pŘeloŽxn oPTtcKÉ TRASY UPc - 334 C

cl.3
Předmět Dohody

l. Předmětem Dohody je provedení překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě
uvedené v ěl. 2 této dohody v majetku UPC Česká republika' s.r.o.' která byla vynucena
stavbou uvedenou v ěl. 2 této dohody. Překládka bude provedena na urovni stávajícího
technického řešení za niže stanovených podmínek.

2. Předmět Dohody je veden pod označením:

so 42í - PŘELoŽKA oPTtcKÉ TRASY UPc

ČLł
Úhrada nákladů za překládku

V souladu s $ 104 odst. 17 ZoEK se stavebnik zavazuje uhľadit nrĺklady související
s přípľavou a realizaci překládky tj. vypracováním projektové dokumentace překládky, její
řádné projednání s příslušnými správními orgány, následné provedení rcalizace stavby
(včetně mateľiálu) dle této Dohody, včetně nákladů na \rypracovĺíní dokumentace skuteěného
provedení stavby, geodetické dokumentace, geometrického plĺĺnu a úhrady všech poplatků
(včetně poplatků zavklad věcného břemene do katastru nemovitostí).

Stavebník se zavazuje uhľadit jednorŁovou úhľadu za omezení vlastnického pľáva zřizením
věcného břemene vlastníku dotčené nemovitosti na jeho úěet nebo poštovní poukazkou, před
podpisem smlouvy o zřízeni věcného břemene. Stavebník vynucené překládky podzemního
vedení veřejné komunikační sítě a zaÍízeni se zayazuje neprodleně po zaplacení jednonŁové
úhľady předat budoucímu opľávněnému (UPC Česká ręublika, s.r.o.) doklaď osvědčující
provedení platby.

Stavebník a osoby jím pověřené a za něj jednající se zavazují k nĺáhradě pffpadných škod,
v souvislosti s přípravou a realizací překládky, způsobených třetím osobám.

čls
Zpracov ání pľoj ektové dokumentace překládĘ

Stavebník a UPC Česká republika, s.r.o. se dohodli, Že pľojektová dokumentace překládky
bude zpľacovaná společností Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658, I47 t4 Praha 4.

UPC Česká republika' s.ľ.o. se zavazuje poskytnout stavebníkovi podklady, pľo účely
zpr ac ov źni proj ektové dokumentace.

Stavebník překládky převezme od UPC Česká republika, s.r.o. podklady o stávající poloze
podzemního vedení veřejné komunikační sítě, které je předmětem překládky, pro účely

UPC Česká republiką s.ĺ.o., se sídlem Praha 4, Závišova 5' PSČ lło oo, lČ: oo 5622 oz olČ: Cz0o562262,Zapsaná v OR vedeném
Městským soudemv PÍaze, oddíl C' vložka l87485
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zpracovźLní projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby. Kontaktní
osoba UPC Česká republika' s.r.o. Jiří Kočíb, Technický specialista,tell: +420 261107310,
koľespondenční adresa Zźlvišova 5, Praha 4 _ Nusle, PsC 140 00.

Stavebník se zavazuje, Že do 30 dnů po provedení přeložky zabezpeči vypracoviĺní
geometrického planu v počtu výtisků potřebných pro vyhotovení smlouvy o zÍizení věcného

břemene, kteým bude zaměřeno vedení sítě elektľonických komunikací na pozemcích
uvedených v ěl.Ż této dohody.

Stavebník se zavazuje zajistit podpisy vlastníků překládkou dotčených nemovitosti
na smlouvě o budoucí smlouvě o zÍízeĺi sluŽebnosti inŽen;ýrské sítě, uzavřené podle vzoÍu
v pÍi|oze a tyto smlouvy předá UPC Česká republika' s.ľ.o. před zahź$ením přeloŽky vedení
sítě elektronických komunikací. Po realizaci překládky vedení podzemního vedení veřejné

komunikační sítě a vyhotovení geometńckého plánu stavebník zajisti uředně ověřený podpis
vlastníka dotčené nemovitosti na Smlouvě o zÍizeni služebnosti inŽenýrské sítě zapodmínek
stanovených ve Smlouvě o budoucí smlouvě o zšizeni služebnosti inženýľské sítě a tuto
podepsanou smlouvu pak předá zastupci UPC Česká republika, s.r.o. k podpisu.

Stavebník se zavazuje doručit projektovou dokumęntaci (dále jen PD přeložĘ) dle čl. 5.

odst.l UPC Česká rąublika' s.r_.o. na adľesu Závišova5, Praha 4 _ Nusle, PSČ 140 00 před

zapoěetím rea|izace pr"naaty. V případě nęsouhlasu UPC Česká republika' s.r.o. s řešením
překládky nemůže stavebník zahźljítpráce na předmětné překládce PVKS.

obsah PD přeloŽky upřesní zástupce UPC Česká republika, s.ľ.o. (đle čl. 5. odst. 3).

čl. ĺ
Realĺzace překládĘ
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Stavebník se zavazuje včas před rcalizaci překládky zajistit na své nĺĺklady příslušná správní
ľozhodnutí.

Stavebník se zavaztlje, Že překládka bude provedena podle podmínek této Dohody, schválené
PD přeloŽky a příslušných správních rozhodnutí (územního rozhodnutí).

Stavebník se zavazllje, žę na vlastní naklady zajistí vytýčení překládané tľasy sítě
elęktľonických komunikací.

Provedení kontrolních měření před a po realizaci překládky a vlastní přeloŽení bude
prováděno ve spolupráci s UPC Česká republika, s.r.o.

Stavebník se zavazllje oznźtmit min. 14 đní předem uľěené osobě z|JPC Česká republika,
s.r.o. předpokládaný teľmín zahájeĺí zemních prací překláđky a dohodne teľmín kontroly
stavu podzemního vedení veřejné komunikaění před zźłlozem.

UPC Česká republiką s.r.o., se sĺdlem Praha 4, Závišova 5, PSČ tło oo, IČ: 00 56 22 6z oĺČ: Czoo562262,Zapsaná v oR vedeném
Městslcým soudem v Praze, oddĺl C' vložka 187485

Stavebník se zavanlje' že na vlastní nĺĺklady zajistí realizaci překládky. Na podmínkách
realizacepřekládky śe stavebník dohodne se zástupcem UPC Česká ľepublika, s.r.o. (dle ě1.

5. odst. 3).
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7 Stavebník se zavazuje min 30 dnů před planovaným zahź$enim stavby písemně požádat
kontaktní osobu UPC Česká republika, s.r.o. (dle čl. 5. odst. 3). o stanovení termínu
přepojení sítě elektronických komunikací, včetně stanovení teľmínu případné výluky
provozu.

Vlastní přepojování vláken optického kabelu bude provedeno ve všední den resp. vnoci
mezi 01:00 až 06:00 hod.

Přepojení bude prováděno ,,po vláknech", tj. sváľy budou prováděny po jednotlivých
vláknech tak, aby konkľétní vlĺíkno nebylo přerušené déle než 5 minut a mohl být průběŽně
převáděn provoz na ještě funkční, pffpadně jiŽ přepojená vlákna.

čLl
Předání a převzetí díla

Po dokončení překládky se stavebník zavazuje vyzvat zásfupce UPC Česká ľepublika, s.r.o.'
k předaní apÍevzetí překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě. o provedeném
předání a převzeti bude pořízen zápis, kteľý podepíše zástupce UPC Česká ľepublika, s.r.o. a
stavebníka s uvedením jména, funkce a vlastnoručním podpisem.

2. K přejímacímu řízení musí stavebník předloŽit níŽe uvedené doklađy, u kteých bude
potvrzena jejich spľávnost a úplnost příslušným pracovníkem UPC Česká ľepublika' s.r.o.'
jedná se o tyto doklady:

a) technická zpráva o provedení překládky,
b) měřící protokoly,
c) seznam oceněného mateľiálu pouŽitého pro realizaci překládky'
d) dokumentace skutečného pľovedení překládky dle čl.8,
e) vyjádření dotčených spľávců komunikací, chodníků, zeleně, jiných inženýľských sítí

a vlastníků nebo uŽivatelů nemovitostí dotčených překládkou, jejich souhlasů s kvalitou
předaných povrchů po ukončení stavby'

Ð Łeometrický plán překládky pro účely vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni
do katastru nemovitostí, nebo doklad o jeho předání k potvrzení na KÚ,

g) kopie stavebního deníku zhotovitele.

čl. a
Dokumentace skutečného provedení překládky

Součástí rca|izace překládky je pořízení dokumentace skutečného pľoveđení díla, vyhotovené
v návaznosti na stávající stav.

Stavebník se zavazuje předat UPC Česká ľepublika, s.r.o. geodetické zaměření přektádky
v rozsahu a formě dle geodetické směmice (Směrnice pľo geođetĺcké zaměření linĺovych
staveb sítě UPC česká republika,s.r.o.)

a) soubor souřadnicového polohopisu a ýškopisu v tištěných sestavách a na CD (popř.
DVD),

b) digitální účelovou mapu ve výstupním formátu,,dBď'na CD (popř. DvD),

UPC Česká republiką s'r.o., se sídlem Praha 4, Zźtvišoval, psČ tąo o0, IČ: oo 5622 62 DIČi Cz0o562262,Zapsanáv OR vedeném
Městským soudem v Pĺaze, oddíl C, vložka 187485
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c) technická zprávav jednom vytisku a na CD (popř. DVD)'
d) schématický plĺán pokládky.

čl. g
Zárućní podmínĘ a ľeklamace

Stavebník se zavanlje na provedené a UPC Česká ľepublika, s.ľ.o. převzaté dílo poskýnout
ztručni dobu 36 měsíců ode dne předĺĺní apřevzetí di|a.

Právo ľeklamovat vady přech ází pÍevzetím překládky ze stavebníka na UPC Česká republika,
s.ľ.o.. Vyskytne_li se v p*uenu zárućni doby na překládce vada, má UPC Česká ľepublika,
s.r.o. právo reklamovat vadu přímo u dodavatele stavebně-montźtžnich pľací. Reklamace vad

musí b;it uplatněna bez odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů od zjištění vady, a
písemně doručena dodavateli stavebně-m ontźžních prací.

v
cl. l0

Záxérećná ustanovení

1 Tato Dohoda je vy'pracována ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrži stavebník

a dvě vyhotovení obdržíUPC Česká republika, s.r.o..

2. Tato Dohoda nabývá platĺrosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v
ľegistru smluv.

3. Účastníci dohody potvrzují, Že si dohodu před podpisem přečetly, a dále žejsou seznáľneny

s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.

4. Účastníci dohođy se dohodli, Žetato Dohoda může b1it měněna nebo rušena pouze písemnou
formou a po dohodě účastníků Dohody.

5. ostatní prźlva a povinnosti účastníků Dohody touto Dohodou výslovně neřešená se řídí
příslušnými ustanoveními zákona ć,.89l20t2 Sb., občanského zákoníku, ve zněni pozdějších
předpisů a dalších platných právních předpisů.

6. Úěastníci Dohody ýslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv Technické spľávy komunikací hl. m. Pľahy, a.s. (CES TSK) vedené
Technickou spľávou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a kteľá obsahuje
údaje o úěastnících Dohody, předmětu Dohody, číselné označení této Dohody a datum jejího
podpisu.

7. Učastníci Dohody prohlašují, Že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu $ 504 oběanského ziĺkoníku a udělují svolení k jejich :užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

8. KaŽdý z účastníků Dohody potvrzuje, Že při sjednávaní této Dohody postupoval čestně a
transpaľentně a současně se zavazvje, že takto bude postupovat i při plnění této Dohody a
veškerých činnostech s ní souvisejících. Účastníci Dohody potvrzují, že se sezniĺmili se
zasadami Criminal compliance programu TSK (dále jen 

',CCP"), které jsou uveřejněny na
webových stránkách ŽadatęIe, zejména s Kodexęm CCP a zavazují se týo zásady po dobu

UPC Česká republiką s.r.o., se sídlem Praha 4, Závišova 5, psČ tło oo, |Č: oo 56 22 62 DlČ| Czo0562262, Zapsultlv oR vedeném
Městslcým soudem v Pĺaze, oddíl C' vložka l87485
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trvání smluvního vztahu dodržovat. Každýz účastníkůDohody se zavazuje, Že bude
o

c)
přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodnépodezření na spáchiínítrestného činuěi k j ř

ro,o
spáchání, tj. tak, aby kterémukoli z účastníkůDohody nemohla bý přičtena
podle zźk.ě.4l8l20l1 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní
jednajícíchosob podle zäk.č;4012009 Sb., ve zněĺípozdějšíchpředpisů.

9. Úěastníci dohody výslovně sjednávají, Že uveřejnění této Dohody v registru smluv
zákona č,.34012015 Sb.' o zvlaštníchpodmínkách účinnostiněkter1ých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registľu smluv (zźkon o ľegistru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

zajistí stavebník.

Za stavebníka TSK hl. m. Prahy, a.s.: :

V Praze đne......?.Ł.]1,..lüs

Za|]PC Česká republika, s.r.o.

Y Prazedne 2. 9.:10:.?!1.8. ....

PhDr.lng tui r, MBA

C Častorepublĺlo,
'ijĺvr.5

,Q 0|ł '.lłtu 1

unpach, MBA
,-oo5ó2?ő2

UPC Českárepubliką s.r.o., se sídlem Prahaĺ,Závišova5, psČtło 0o, IČ:0o 562262 DIeCzoo562262,Zapsaná'v ORvedeném
Městslcým soudem v Pĺaze, oddĺl C, vloŽka l87485
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