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Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ: 00064581, DIČ:CZ00064581, plátce DPH,

zastoupené Technickou správou komunikací hl, m, Prahy, a.s. se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1, IČO: 03447286,

DIČ: CZ03447286 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

funkce nebo pracovní zařazení

název a číslo účtu: MHMP-TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1

č.ú.: 29022-5157998/6000, bank. spoj.: PPF banka a.s., Evropská 2690/ 17, 160 41 Praha 6

(dále jen "půjčíte!")

a

Pražská vodohospodářská společnost a.s. IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112,

zápis v obchodním rej stři ku: vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5290

sídlo/bydliště: Žatecká 110/2, 1 1000 Praha 1

zastoupen:

Bankovní spoj.: /

ID datové schránky;

(dále jen "vypůjčitel")

uzavírají tuto

Smlouvu o výpůjčce č. 2/18/2141/277
podle § 2193 a následujících občanského zákoníku

VK 18-04-179 JES 2017-1025-00607

Preambule

Smlouvou o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017 schválenou Usnesením Rady hlavního
města Prahy č. 3042 dne 6.12.2016 byla Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen “TSK”) svěřena správa a

nakládání se spravovaným majetkem, kromě jiného nemovitosti ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen ,,HMP“) a

pozemní komunikace ve vlastnictví HMP, jejich součástí a příslušenství na území hl.m. Prahy. TSK je při hospodaření s

majetkem hlavního města Prahy oprávněna vykonávat takové činnosti, které jsou uvedeny ve Smlouvě o zajištění správy
majetku a o výkonu dalších činností.

K uzavření této smlouvy HMP zmocnil TSK plnou mocí ze dne 3 1 .3.2017.

Článek I. - Předmět a účel smlouvy

1) Bůjčitelje

Účastníkem pozemku v k.ú. Nusle pare. č. 3016/1, 3014, 3085/1 v obci Praha 4

'Uvlastníkem komunikace Táborská, nám. Generála Kutlvašra, Lounských na pozemku v k.ú. Nusle pare. č. 3016/1,
3014, 3085/1 v obci Praha 4

(mjsou-li zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

2)£/ást
0pozemní komunikace Táborská, nám. Generála Kutlvašra, Lounských o výměře 283,0 nenacházející se na uvedeném
pozemku, včetně těchto součástí a příslušenství vozovka, chodník (dále i „předmět výpůjčky11), půjčuje půjčitel vypůjčiteli
za účelem provedení této činnosti: rekonstrukce kanalizace vč. ZS,

□ pozemku pare. č..............o výměře

„předmět nájmu11), půjčuje půjčitel vypůjčiteli za účelem provedení této činnosti

3) Předmět výpůjčky je specifikován:

m2 ,včetně těchto součástí a příslušenství (dále i

Á) v přiložené dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako
příloha č. 1 .

j/(b) závaznými podmínkami konečné úpravy komunikací vydanými TSK při
stavebním řízení na činnosti, které jsou účelem této smlouvy specifikovaných
v čl. I odst 2, této smlouvy, a které jsou přílohou této smlouvy
□ c) protokolem o místním šetření ze dne ......, který je přílohou této smlouvy.
(nejsou-li zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

i
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4) V souvislosti
□ byla dne

* UVedeným v Stávci 2) tohoto článku:
□ nebyla .-iiCiZSlr'"' ta",“C'Mo

(mjsou-h zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

Článek II. - Doba výpůjčky

vípůjíky be lamé ode dne Minnosti smlouvy podIe av„ ods, 2) sm|ouvy
po doba u3“dP“š PMmS‘ *

“
“ s°“h“su pijči,e,e h°-

"5* ■»> Poveden, oprav a „držová„,
předem zahájeni prací na opravách a udržovánřpředmětu náimu Toto

UP‘ P"JČItel.oznámí minimálně I kalendářní měsícvyšší moci a případných havárií.
P J Toto se net>'ka odstraňování následků škod způsobených

P
jakék0K dP P“ - P-™*. souhiasa pájel,Ce . povoIen(

v případe postupu d!ePadst 3) tohMo ánkíi™'1'1 VZmklích !kod nebo "5léh" 2isk" zaviněných vyšší moci a havárii ani

ukončeni prací potvrzené oddělením koordinace.
? P d ě ypUJČky Je vypůjčitel povinen předat oznámení o

mesicnd‘pLJdrkóm„ůta pSfa kp S °?rp,nHak,í,”Un.ikaC'Ch’ k“ “«val. jež budoa zjištěny do 48zapůjčen či pronajat jiné osobě k prováděni iakýchkoliv ásí f\predn)čt vWÍíky nebude behem záruCnt doby
odstranit do 7 dná od jejich oznámeniSetaSlTÍ" “ •Pfed,n,i!,U T«ík* * vypíjel,elZ,Z
odstraněni  <1 pajdite! pr0di0„ž, dp dob J 'hďdSmMkM “„"h d°h,,0dnUt0 ji”ak' Tem

”
P“> definitivní

10) Vypujcitel odpovídá za škody, které nrokazatelnč
k Podminky pro provedení opravy.

neodstraněné a neoznačené závady ve sjízdnosti či schůdnosbknm1' Um Vy,3 eené komunikace a jejichž příčinou byly
ze zákona či ze smlouvy. rnunikace nebo porušení povinností vypůjčitele, které má

integrovaného záchranného systému, může dojít k omezení či dočaL<s n
°ll..knzovou s,tuaci nebo plánovaným cvičením

prováděných na pozemní komunikaci, a toHejpozdějk? drdpřet zaMjenímprach
°P ° *** «— ÍS

:
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r Článek IV. Povinnosti vypůjčitele způsob provedení stavby

1) Vypůjčíte! provede činnost specifikovanou v či. I. smlouvy podle podmínek stanovených silničním správním úřadem

2) Veškerý dlažební materiál, jiný materiál a veškerá dopravní zařízení, součásti a příslušenství předmětu výpůjčky,

zůstávají majetkem půjčitele. Pokud vypůjčitel tento materiál vybourá, je povinen jej zabudovat zpět na svůj náklad, není-li

stanoveno jinak. Vypůjčitel odpovídá za škodu na těchto věcech, nebo za jejich ztrátu od doby převzetí předmětu výpůjčky
až do splnění výše uvedených podmínek.

3) Hospodaření s vybouraným materiálem, vč. jeho skladování, základní zásady, práva a povinnosti stran smlouvy, jsou

stanoveny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

4) Vypůjčitel je povinen provést a udržovat ohraničení záboru pro zařízení staveniště a podložení stojek lešení tak, aby

nedošlo k poškození a znečištění povrchu komunikace.

5) Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací je nájemce povinen

postupovat v souladu se „Zásadami a technickými podmínkami pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a

zásypů rýh pro inženýrské sítě", schválenými usnesením Rady HMP č. 95/2012, ve znění pozdějších změn a doplňků. V

případě poškození svislého a vodorovného dopravního značení je nájemce povinen provést jeho obnovu v souladu se

"Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích" v platném zněni TP 65 MD ČR a „Zásadami pro provádění
a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích" v platném znění TP 70 MD ČR.
6) Vypůjčitel je povinen před konečným předáním stavby půjčiteli odevzdat dokumentaci skutečného provedení této

stavby, a to jak geodetické zaměření, tak realizační dokumentaci.

7) Další podmínky dohodnuté oběma stranami smlouvy:

Dodržet podmínky stanovené v našem stanovisku čj. TSK/45241/16/5400/KA ze dne 3.2.2017. Stavební práce musí

probíhat pouze ve vhodných klimatických podmínkách, v opačném případě budou stavební práce přerušeny.
Definitivní stavební komunikační úpravy se zrealizují nejdříve po 15.3.2019 a za vhodných klimatických podmínek,

a do této doby budou výkopy narušené povrchy komunikací v naší správě opatřeny prozatímním povrchem ze

žulové velké kostky.

Skutečné zahájení činnosti specifikované v čl. I. smlouvy oznámí vypůjčitel prokazatelným způsobem půjčiteli

nejméně 3 dny předem.

Kontaktní osoba půjčitel

Kontaktní osoba vypůjč

Článek V. - Práva a povinnosti půjčitele

1) Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky tak, aby jej mohl užívat k účelu uvedenému v čl. I. smlouvy.

Půjčitel má právo přístupu na předmět výpůjčky.

2) V případě prodlení vypůjčitele s předáním předmětu výpůjčky podle čl. III. odst. 8), nebo v případě neoprávněného

umístění reklamy na předmětu výpůjčky podle čl. III. odst. 7), je půjčitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši
1000,- Kč za každý i jen započatý den porušování této povinnosti.
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3) Za každé porušení některé z povinností, uvedených v čl. III. a IV. smlouvy je půjčitel oprávněn požadovat smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den porušování této povinnosti.

4) Každý nepovolený překop nebo výkop v komunikaci je půjčitel oprávněn sankcionovat smluvní pokutou ve výši
100.000,- Kč.

U liniových staveb velkého rozsahu bude půjčitel pravidelně informován vypůjčitelem o průběhu stavby a změnách

vzniklých v prostorovém vymezení předmětu výpůjčky.

5) Půjčitel je oprávněn domáhat se náhrady škody způsobené vypůjčitelem na předmětu výpůjčky. Pokud tato škoda

vznikla porušením povinnosti, na kterou se podle této smlouvy vztahuje smluvní pokuta, má půjčitel právo na její náhradu

vedle smluvní pokuty.

6) Půjčitel má právo při odkrytí obrusných vrstev komunikace provést kontrolní měření hutnění stávajících konstrukcí a v

případě nevyhovující únosnosti požadovat od vypůjčitele úhradu nákladů vynaložených na definitivní konstrukce, které

vyhoví ČSN, pokud nebude stranami dohodnuto jinak. O této skutečnosti bude vždy vyhotoven písemný protokol mezi

vypůjčitelem a půjčitelem jako příloha k této smlouvě.

7) Nebudou-li v den předání předmětu výpůjčky splněny podmínky uvedené v rozhodnutí podle či. VII.' odst. 3) nebo ve

smlouvě, nebo nebude-li stav předmětu výpůjčky odpovídat podmínkám podle čl. III odst. 8), není půjčitel povinen

předmět výpůjčky převzít. O této skutečnosti musí být sepsán protokol, v němž budou půjčitelem Vymezeny závady, pro

něž komunikaci nepřevzal a stanovena lhůta k jejich odstranění a převzetí předmětu výpůjčky. Ustanovení čl. V. odst. 2)
tím není dotčeno.

I
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íSdnítfPieVZit °dmitne' ' Pujc'tel V t0mt0 pnPade dll° Pfevzít’ Je Povinen sepsat protokol o důvodech tohoto jeho

Článek VI. - Skončení výpůjčky

ll lÝPÚB* ?konCÍ uplynutím doby> na kterou byla sjednána v ČI. II., nedohodne-Ii se půjčitel s vypůjčitelem jinak

niríTrf1? J' ?pra™6n Předmet výpůjčky vrátit i před uplynutím dohodnuté doby, aniž by ji ke smluíenémupoužil kdyby vsak z toho vznikly pujciteh obtíže, nemůže předmět výpůjčky vrátit bez jeho souhlasu.) muvm strany se dohodly, že je možno ukončit tuto smlouvu ze strany půjčitele i bez udání důvodu výpovědíVýpovědní doba je 3 mesice a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení
P

sjednané doby- jes,liže zpísobilos' k pr”TOzovái"

5) Pokud vypujcitel přes písemné upozornění půjčitele porušuje povinnosti uvedené v či. III. či v čl. IV., nebo vyžaduie-li

smlonwy-ZTvi\neb0 P”freibUJe~l1 pŮjčltel předtnět vMjčky nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl pii uzavření

nn h Y” predv,da l;i,e PUJ?.teI opravnen podat výpověď smlouvy s výpovědní dobou 14 dní. Výpovědní doba počíná běžetpo doručen, vypovědí vypůjčíte!, vždy tak, aby skončila k 1 5. dni nebo ke konci téhož měsíce

„trs:«c,opoor“™«' povinnos,i je půjíi,ei oprávnén pož*d°“  ™ 

P,Sem”“' °dKl“á Provozl>vate]e

Článek VII. - Zvláštní ustanovení

účelu

nLřin «
Hby,Va p dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva, na niž se vztahuje povinnosterejněm prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv není-A ieiímuuzavřeni vyžadováno rozhodnutí příslušného správního úřadu. Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveře/nění

SS SÍ1"' ”bívá “innos" jejíh0 podpisu' nen'-M k iejlmu vyžadová"0

dnř,nf !n/VyŽad'0V'án0 f UZaVření Sm'°UVy ro2hodnutí přísl« ho správního úřadu, článek V. této smlouvy nabývá účinnostimuveřej není smlouyy v registru smluv, ostatní části smlouvy nabývají účinnosti dnem účinnosti pravomocného

dlímtv !;ozhodnutl Pnshšného správního úřadu, vztahujícího se k předmětu a účelu této smlouvy, vždy však nejdříve

nenastane  V  *** přís!ušn* Správní úřad rozhodní, účinnost smlouvy

VTŽad?iVán° k(UZavi;ení smlouvy' rozhodnutí příslušného správního úřadu, článek V. této smlouvy nabývá

roXdni t?nřfc|P-°d?,1SU S?I°Vyy: °Statní Části Smlouvy nabývajf účinnosti dnem účinnosti pravomocného kladného
k Pfcd,"ě,U “ Ú“'“ ,é‘° Sm'°UVy' P°kl,d pHSl“5”ř SprtVnl

3) Vypůjčíte! povinen nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy požádat příslušný správní úřad o vydání rozhodnutí opovolen' zvláštního uzivam Ze závažných důvodů může půjčitel k žádosti vypůjčitele tuto lhůtu prodloužit. Kopii prvního

7 7a? J° °17 1 k,azdeh° dalŠího kladného rozhodnutí na něj navazujícího, je vypůjčíte! povinen předložit půjčitel!

fe nřnčíl1 - “t Pra™ 'T' rozhodnutí- vypůjčitel kteroukoli z povinností, uvedených v tomto odstavcije půjčitel opravnen účtovat mu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně.

7Ím!°l'Va pozbývá účinn°sti zánikem účinnosti rozhodnutí příslušného správního úřadu podle čl. VII. odst 2 popř

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
oznamovací povinnost, je půjčitel oprávněn požadovat

Článek VIII. - Závěrečná ustanovení

oLuÍmÍuvníchTtran  neb° d°plněn P°UZC f°rm°U píseninych dodatků k teto smlouvě se souhlasem

2) Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského



I
■ zákoníku a obecně platnými právními předpisy.

3, Smluvní strany výslovná souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uválena v Centrální evidenci smluv Teetoické správy

komunikací hl m Prahv a s (CES TSK) vedené Technickou správou komunikaci hl.m. Prahy, a.s., která j
_

J

přístupná a' která obsahuje ďaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího

podpisu Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovazuji za obchodní tajemství ve smys §

504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

41 Pokud výše hodnoty předmětu plnění smlouvy je nebo bude vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, mluvní strany výslovně

sjednávají' ®6 uveřejnění této smtouvy v regisíu smluv dle zákona č.340/2015 Sb o zvláštmch podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajisti TSK.

5) Půjčitel i vypůjčíte! si smlouvu přečetli, smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nebyla sepsána v tísni

a nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4 autorizovaných stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží vypůjčitel a 2 stejnopisy

6) Smlouva byla vyhotovena ve

půjčitel.

I
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příloha č.2*
Hospodaření s vybouraným materiálem

- základní podmínky postupu wpůičitele

° VTySf‘tel " hia™]' měst0 Praha v sstoupení Technické správy komunikací hl .m. Prahy a s (dále jen
„ SK ) jsou podle uzavrene smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným majetkem zeim ořipřijmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami vyplývajícímiz vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 - Hospodaření s vybouraným materiálem

2) TSKPřhídní SJaVCnÍf’ VŠak líýden Pfed zaháJením odvozu materiálu ze staveb do skladu
b;iderdr ?° oddelem technického zabezpečení IT a hospodářské správy podepsaný Protokolo likvidaci dlažebního materiálu". Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědno/zalLi půjčítel

3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná
uposlechnout pracovníci zhotovitele, a která mj.:

po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejich uložení
odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%)
u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání příp

kvalitvCvsa l ír"' ŤiCPTých StoHŮ’ PřfP- na PaIety= a to podle jednotlivých druhů akvality v souladu se zasadami obsaženými v Místním řádu
*

zhotovitele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí

za provoz skladu, jejíž pokynů jsou povinni

provádí kvalifikovaný

skladu. Práce zajišťují pracovníci

4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad - příjemku.

5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
odsouhlasením formuláře

. . .

„Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu" — akcenfnie qp

výtěžnosti, tj, 10% zttatné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v cené Lbějícího
t ° V ”Protokd““ bod 2) a dvojnásobku ceny „vedené v c“ íku S |esoučásti pracovního postupu PP 02/99 (viz bod 1)

 J

fit Prš,
bezro7porovtm Prohlášením o předání materiálu v „protokolu o předání a převzetí stavby"6) Pracovnici vypujcitele, pohybující se ve skladu svědomím pracovníků skladu, musí být proškoleni

svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jím být vybaveni osobními ochrannýmiprostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádemadu, seznamem s mm potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat

7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.

8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je vypůjčitel
subdodavateli. J povinen sdělit svému případnému

9) «Sm7, “iLtd aSouts0" 8 “PfeSni PraCOV"'CÍ h°SPOd4řSkť Sprtvy TSK “ •**»-»

6


