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Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ: 00064581, DIČ:CZ00064S81, 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

zastoupen unkce nebo pracovní zařazen

název a TSK hl.m. Prahy, Řásnovka
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 rejstříku:vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5290

sídlo/bydliště: Žatecká 1 10/2, 11000 Praha 1

ID datové schránky:

(dále jen "vypůjčitel")

uzavírají tuto

Smlouvu o výpůjčce č. 2/19/2141/027
podle § 2193 a následujících občanského zákoníku

JES 2016-1025-02706VK 19-04-011

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.

Kuzavření této smlouvy HMP zmocnil TSK plnou mocí ze dne 31.3.2017.

Článek I. - Předmět a úěel smlouvy

1) Půjčitel je

vlastníkem pozemku v k.ú. Hodkoviěky pare. č. 1010/1, 1014, 1015, 1016, 1006/1, 1053/1, 210, 1052, 1050 v obci

Praha 4

ýí vlastníkem komunikace Nad Údolím, Nad Lesem, Mezi Stráněmi, V Hodkovičkách na pozemku v k.ú. Hodkoviěky

pare. č. 1010/1, 1014, 1015, 1016, 1006/1, 1053/1, 210, 1052, 1050 v obci Praha 4

(nejsou-li zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

2) Část

Ckpozemní komunikace Nad Údolím, Nad Lesem, Mezi Stráněmi, V Hodkovičkách o výměře 3500,0 nenacházející se

na uvedeném pozemku, včetně těchto součástí a příslušenství vozovka, chodník (dále i „předmět výpůjčky"), půjčuje

(dále i

půjčitel vypůjčiteli za účelem provedení této činnosti: OVR.

m2 ,včetně těchto součástí a příslušenství□ pozemku pare. č.

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

o výměře

0a) v přiložené dokumentaci, která tvoři nedílnou součást této smlouvy jako

příloha č.l.

jíLlb) 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

3) Předmět výpůjčky je specifikován:

, který je přílohou této smlouvy.
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Článek II. - Doba výpůjčkyj

po dobu urio řío  Tó  lS Předmět V ŮjČky be37ja0tn2ě0 e dne úe>nnosti smiouvy podle ČI. VII. odst.2) smlouvy
J

1
" .I,ypůjeitel Pře.»ímá předmět výpůjčky

půjčky bude protokolární
 J y

příslušných správních orgánů.
sa y 0 předmětu výpůjčky bez písemného souhlasu nůičit i

3,pHSSSS“u vz"ik,*h “ nebo "ilého "ku zaviníných m°a *

“souhlasu pajřWe. Za re=> >« *-*->»
8) Nejpozději ke dni skoníeni vvpWky u , .

'' * O”***

§iÍIsf“s- sa;-5=:
•SSE  iSSS SSF®*ze zákona či ze smlouvy.

ir“f=“ ss issls

užívání ke sjednanému účelu. Předání předmětu

e ho nesmí

I

které má
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Článek IV. - Povinnosti vypůjčitele - způsob provedení stavby

1) Vypůjčitel 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 znění 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/31 895/16/5400/KA ze dne 18.11.2016.

,

I
I

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

nejméně 3 dny předem.

Kontaktní osoba půjč

Kontaktní osoba vyp

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.

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 čl. 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.

8) Budou-li v den předání předmětu výpůjčky splněny podmínky uvedené v rozhodnutí podle čl. VII. odst. 2) nebo ve

smlouvě a bude-li stav předmětu výpůjčky odpovídat podmínkám podle čl. III odst. 8), je půjčitel povinen předmět

výpůjčky převzít. Odmítne-li půjčitel v tomto případě dílo převzít, je povinen sepsat protokol o důvodech tohoto jeho
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rozhodnutí.

Článek VI. - Skončení výpůjčky

2> W  "“S&pfedráéí’ S,iU “dVphnutim 'd'Td ” PŮj{itel S '**• jinak.

ds™d“ *-“■
činností za jejímž účelem si pXnět   jeStHŽe *"* čilost k provozování

to obecný zájem, nebo potře tlífp ateTpSeřSgfc! P°vintlosti uzděné v či. III. či v ČI. IV., nebo vyžaduje-lismlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn podat výpovčd’ sm/ouvy sC D™SněHd','VC f důvodu’ ktei'ý nemohl při uzavření

6) JneiSoV e. 0 ' ** **» “*

v této smlouvě. V případě změny adresy je vypů či S SnTtoTt* d°porueeně’ na adresu uvedenoudata vzniku změny. Za porušení této oznamo cí povinno™ i e nS eitel l 11 půjčiteli’ a t0 ve Ihůtě 3° dnů odKe za kazdy den, v němž bude toto porušení trvat.
? J P Jcitel °pravněn P adovat smluvní pokutu

poštovních služeb došla  tí° acovru'0 np jej( Qjg bj na píseninost odesIa půjčitelem

ve výši 100,-

s využitím provozovatele

Článek VII. - Zvláštní ustanovení

uveřejněni prostřednictvím registru smluv nabývá účimoSi d -h
 Sml°UVa’ "a níŽ 36 vztahuJe Povinnostuzavření vyžadováno rozhodnutí pm2ého ZlvnZ #J * J,ejlho UVeřejnění v reěis‘™ smluv, nen -li k ejtau

prostřednictvím registru smluv, nabývá SLHZ,1" ,u5adu- Smlouva- na niž se nevztahuje pov nnost uveřeiSpříslušného správního úřadu.
* inn°St‘ dnem jejíh° podPlsu’  Í-Ii k jejímu uzavření vyžadoTno rol£

dnem uv tn?" správnýúřadu, článek V. této smlouvy nabývá účinnostiladného rozhodnutí příslušného správního úřadu vztahujícího seT V5P učmnosti dnem účinnosti pravomocného

£=z?* sm,°- *

článek V. této smlouvy „ubývározhodnuti příslušného správního úřadu, vztahujícího se lij., ’ “I™0”1 dnem utíml0';'1 pravomocného kladnéhovyd. zamítavé rozhodnutí, Účinnost smlouvy „eSne P  ‘ UCdu tót0 sml»“ ‘‘‘•knd přísluSný správní úřad

povolení zvlášmího ažlSrSrfv ýcMúrdrmúieVíjételk Stei ‘ '-M SPráVnl ““ ° vydánl " ''ovinutí o

je pujcitel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu vc výši 500,- Kč ďS!nč 2 Povinnosti, uvedených v tomto odsíavci,

rozhodnutí nahnavZKo. Vydá!™ spíZiukdtSobftrí  f0 5Pr4V"",° ú"ld“ podle a V" odst. 2 popř

Článek VIII. - Závěrečná ustanovení

i°“zíst býi neb° *»■* p formou písemných dodatků k této
ouze

smlouvě se souhlasem
2) Právní vztahy mezi smluvními
zákoníku a obeeuč platnými prtvn,mipař"ďpiÍyneUPraV,’né '“,0 Smtaw“ ”

3) Smluvní strany výslovně souhlasí
komunikací hl.

řídí příslušnými ustanoveními občanského

nt. Prahý, a.s. (CES TSK) veden Twhnickoif*8 u,edena v Centr 'ní
správou komunikací f.

m
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přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §
504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4) Pokud výše hodnoty předmětu plnění smlouvy je nebo bude vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, smluvní strany výslovně

sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí 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.
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Hospodaření s vvhouranvm materiálem
:_základní podmínky postupu vypůičifele

0
spř komunikad hi -m- «■

Příjmu aJ odběru ma.eS Í smSpoZlfj, Xd?X í ™Je'k<™. *«*■ #
z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 - HoSpod (?!   ,í,,Ífc,,MÍ

2) Ts/bíd"' “ě’ “jP0zději VŠak ltýden Před uhájením odvozu materiáluTSK, bude předaň do oddělení technického zabezpečení IT
o likvidaci dlažebního materiálu".

ze staveb do skladu

Duemjeho podpisu

 i s?z s:rsr°vMn4 za provoz sk,adu' jej,ž p—

odhad jejich zue£ilěni-píipepomLánSit(ma“rC5%)mlStOJej',!h Ul0Želli’ Pr°Vádl kvalifikova"í

š sÉÉg ssas.příp.

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

5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu"

mamriT11’ tj' 10%  atné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody
UVeden.dl° v -Protokolu“ (viz bod 2) a dvojnásobku ceny uvedenésoučásti pracovního postupu PP 02/99 (viz bod 1)

y ne

- bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „protokolu6) Pracovníci vypůjčitele, pohybující
”P

- akceptuje se 90%
v ceně chybějícího
v ceníku, který je

o předání a převzetí stavby"

r]“-ssKss
7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.

8) Všechny uvedené základní podmínky
subdodavateli.

postupu je vypůjčitel povinen sdělit svému případnému

9)
TjT‘ a upřesní pracovn,ci hos* TSK na telefonním

6


