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TSKRP@021Lňl)  < O ŽQ ~ , 9 ~T(/l_
Hlavní město Fraha, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1Č: 00064581, DIČ:CZ0006458I, 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 na základě pověření představenstva TSK hl.m. Prahy a.s. ze dne 20.1 1 .2017
Petr Bartejs, správní technik OS Sever

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 "půjčitel")
i

a

Pražská vodohospodářská společnost a.s. IČO /RČ: 25656112 DIČ: CZ25656112

Výpis z obchodního rejstříku , vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5290

sídlo/bydliště: Žatecká 110/2 110 00 Praha 1
zastoupena : Ing. Petr Bureš , ředitel obchodní divize
bankovní spoj.: .............................................

ID datové schránky: ....................................................

(dále jen "vypůjčíte!")
uzavírají tuto

Smlouvu o výpůjčce č. 2/19/2122/008
(PID: TSKRP0021M13)

podle § 2193 a následujících občanského zákoníku

:

3

VKČ 19-09-012 JESč 2016-1025-00102. ZVK Č2018-1025-01565

!

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, ve znění
pozdějších předpisů

K uzavření této smlouvy HMP zmocnil TSK plnou mocí ze dne 3 1.3.2017.

í
Článek I. - Předmět a účel smlouvy:

1) Půjčitel je
X vlastníkem pozemků pare. č.l 187/1, 1220,1365/3, 1365/4, 615/35 , obci Praha9 , k.ú. Prosek
X vlastníkem komunikace Vysočanská, Prosecká, Litoměřická, na pozemku pare. č.l 187/1, 1220,1365/3,
1365/4, 615/35 , obci Praha9, k.ú. Prosek
(nejsou-li zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

2) Část
X pozemní komunikace o výměře 660 w/, nacházející se na uvedených pozemcích, včetně těchto součástí a

příslušenství vozovka, chodník (dále i „předmět výpůjčky"), půjčuje půjčitel vypůjčiteli za účelem provedení
této činnosti: Výkop kanalizace,+ zařízení staveniště.

i

:

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

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

o výměře :

3) Předmět výpůjčky je specifikován: X a) v přiložené dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy jako příloha č. 1 .
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příslušných orgánů zajistit vyklizení vypůjčeného prostoru. Vypůjčitel bere na vědomí, že z tohoto důvodu není
oprávněn uplatnit na půjčiteli náhradu škody nebo ušlého zisku.
13) Pokud dojde v souvislosti s uzavřením této smlouvy k zásahu do provozu na pozemních komunikacích, je
vypůjčitel povinen zajistit vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím
umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.

?

?
Článek IV. - Povinnosti vypůjčitele - způsob provedení stavby

1) Vypůjčitel provede činnost specifikovanou v čl. 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: Nadále platí vyjádření TSK/40506/15/5400/Me

Po ukončení akce všechny pozemky upravit do původního stavu, vyčistit a předat zpšt do správy TSK.

Skutečné zahájení činnosti specifikované v čl. I. smlouvy oznámí vypůjčitel prokazatelným způsobem
půjčiteli nejméně 3 dny předem.

Kontaktní osoba půjčitele Petr Bartejs tel.257015620 Email: petr .Bartejs@tsk-praha.cz
Kontaktní osoba vypůjčitele Jakub Hricov tel. 605221355 e-mailová adresa: jakub.hricov@standby.cz

í

(

i 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 vypůjčítelem 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

i

na
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•aoisaui zoqaj

touoq aq oqau jup ‘gj q Bjiouoqs XqB ‘qnj XpzA qajpfndÁA ipaAodXA juaonjop od jazaq Bupod nqop jupaAodÁA
•jup pi noqop lupsAodÁA s ÁAnojuis .poAodÁA jnpod uauABjdo jajiofnd af ‘jBpiApaid ÁAnojuis juajABzn jjd jqouiau

Xjajq ‘npoAnp z aAjip aujajnuqXAau ÁqofndÁA jauipajd jajiofnd ij-afnqajjod oqau ‘uiafez Áuoaqo oj q-afnpBZÁA
oqau ‘‘AI 19 a 15 qjj qo a auapaAn jjsouuiAod afnstuod ajajiofnd juaujozodn auuiasid said pjpfndÁA pnqoj (g

•jiofnd/fA ÁqofndÁA jauipajd is uiajaon zraifafBz ‘psouuio lUBAOzoAOjd

q jsojiqosndz ijbjjz azqjsaf ‘Xqop auBupafs uiijnuXjdn paid nAnopus japaAodÁA auuiasid aznui [ajiofnd/ÍA (p
■piaoniop uiifaf od oqjoifnpajSBu aoisaui aup oqiuAid jazsq puiood b aojsaui £ afBqop jupaAodÁA 'ipaAod/jv

npoAnp juBpn zaq 1 ajajiofnd Xubjjs az nAnopus ojnj jjouoqn ouzoui af az ‘Xjpoqop as Xunps juAnjuis (£
•nsBjqnos oqaf zaq jijbja ,fqofnd/ÍA puipajd aznuiau ‘azíjqo qajpfnd XjqiuzA oqoj z qnsA XqXpq ‘pznod njapn

nuiauaAnjuis aq if -fq ziub ‘Xqop ajnupoqop iupnu/í|dn pajd 1 jijbja XqpfndXA jauipajd uauABjdo af jajiofndXA (z
•qnuif

ui3|3jipfndÁA s jajipfnd as q-aupoqopau
‘
jj qo a BUBtipafs Ej/Cq nojajq bu ‘Aqop uipnuXjdn jouoqs Bqpfnd A (l
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 lífndÁA juaauoqs - IA

qpnupoqzoj oqaf ojoqoj qoapoAnp

o |oqojojd jBsdas uauiAod af ‘jizAajd ojip apudjjd ojuioj a jajiofnd ij-aujiuípo 'JizAaid XqpfndÁA jauipajd uauiAod

jajjofnd af ‘(8 qspo jjj qo ajpod uiBqupupod jupiAodpo XqofndÁA njauipajd abjs ij-apnq b aAnojuis oa oqau

(Z pspo qjA [9 ajpod pnupoqzoj a auapaAn ,\qujiupod Áuoiqds AqpfndÁA njauipaqd luppajd uap a q-nopng (g
•ouapjop juau uip (z qspo 'A q9 juaAOUBjsjq 'XqpfndXA njauipajd

jjazAaid b jupuBJjspo qoifaf q Bjnq| buoaoubjs b [BZAajdau lOBqiunuioq zau ojd ‘XpBABz Xuazaui/<A uiajajipfnd
nopnq ziupu a ‘joqojojd unsdas j/íq jsnui psoupajnqs ojaj o JJzAajd ÁqpfndÁA jauipaqd uauiAod jajiofnd
iuau ‘(g qspo jjj qp ajpod uicquiuipod jBpiAodpo XqpfndÁA njauipajd abjs ij-apnqau oqau ‘aAnopus oa oqau

(g pspo qjA qp ajpod pnupoqzoj a auapaAn Áquiiupod Xuaujds AqpfndÁA njaiupajd juppajd uap a ij-nopnqajq (z
■pAnopus ojaj q Bqojjjd oqnf uiajajipfnd e uiajajipfndÁA izaui joqojojd Auuiasid uaAojoqAA

ApjA apnq psoupajnqs ojaj o 'qBiijf ojnupoqop iuibubjjs apnqau pnqod ‘NSD JaoijAa aiajq ‘aoqnjjsuoq iiiAijimjap
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smlouvy písemně informovat půjčitele o ukončení užívání předmětu nájmu. Poruší-li vypůjčíte] tuto

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

svou

i:

.V Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1) Obsah této smlouvy může být změněn nebo doplněn pouze formou písemných dodatků ktéto smlouvě se

souhlasem obou smluvních stran.

2) Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.

3) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické
správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která
je veřejně 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 vypůjčitel 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.

6) Smlouva byla vyhotovena ve 4 autorizovaných stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží vypůjčitel a 2
stejnopisy půjčitel.
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'8PZ,SÍ 0Z.S2 * PW - ZVULVWZ uquuojaja; bu  SX Od
b J209 ‘XABjds aqsjupodsoq lojuAOOBjd jussjdn b lAodpoz b ijsouqcupod isjBp dijd ‘Xzbjoq (5

■qajBABpopqns

tuusupBdud niu9/\s qjaps uouiAod jaqafndXA af ndnjsod Xqujiupod jupBjqpz auapaAn Xuqoas/\ (§

•auqopqo ÁpBSBz auapaAn ipqd npnjqs az njBuajBiu jaqpo oj,j (/_

•;BAOzjpop auoauiuipodzaq
oq uouiAod af b uiasidpod uiXas qpjAjod uuu s juauiBuzas ‘npnjqs mapBi unujsij/q s qureuzas

as uauiAod sf qjuAOOBjd Xaoajbj XpzB>{ -aaiud qmp XuBp ojd Xqpajjsojd juiXuuBjqao iiujuqoso

rasABqXA jXq uuf jsnui b aopjd psouaadzaq Bajsipapj z iiiajajBABiqsourez uiXas raajoqsojd
jXq jsnui ‘npBjqs nqiuAOOBjd uniuopaA s npBjqs 3A as pifnqXqod ‘ajaqofndXA iojuaoobjj (9

•„XqABjs
ij3ZA3jd b uiupojd o njoqojojd a njBiaajBui juppaud o uuuasBjqoid uiXAOJodzo.izaq

( [ poq zia) ll/ZO dd ndnjsod oqjUAOOBjd ijspanos af Xuojq ‘nqjuaa a auapaAn

Xuaa nqqosBufoAp b (z poq zia) „n[oqojojj“ a oqauapaAn njBuajBUi oqiaifaqXqa auaa a

Xpoqs XpBjqBU nouuoj isau as Xjbjjz issXa pupBduj aujBJjz %oi 'fj ‘ijsouzojXa %Q6
as afhjdaaqB - „njBuajBiu oqjuqazB[p aoBpiAqq iuBAojanXy\“ ajBjnuuoj unuasBjqnospo

:uaauoqn af XqzBjp uiazoApo s saaojj (g

í

!

nqiuafud - pnjqop njpuajBiu nqABpop nopzBq bu afnAujsXA xsj pnjqs (t7

ipBJBU oqausiqsiad b juazjjBz qoXAS uiijiznXA s ajajiAojoqz lojuAoaBid ifnjsifBZ
aatuj -npB[>[s npBJ iiijujsjjyq a iiuXuazBsqo iuibpbsbz as npnjnos a Xjijba>j b nqtup

qaXAipoupaf ajpod oj b ‘Xjajnd bu 'dud ‘nqojs qaXuBsdapaud op juazojn b juauauiaud
■dud ‘uiBiioodajd oqaf afnaadzaqnz ‘xuazojn bjsiui luaajn auiojq ‘njBuajuur oqaAosnq n

(o/0g -xbui) jUBqouuod -dijd luajsiaauz qaifaf pBqpo XuBAoqrjijBAq
jpuAOjd ‘juazojn qaifaf ojsuu afnaan qajsoq qaiuqazBjp qaXunpop jubzbaz od

:fui piajq b ‘ajajiAojoqz laiuAoaBid jnouqaajsodn juuiAod
nosf nuXqod zjfaf ‘npBjqs zoAOjd bz BupaAodpoz b jujuajaduioq Bqoso af }[S1 npBjqs jonopay\ (g

qajiafndXA |BuajBui bz jsoupaAodpoz Buiifajd

nsidpod oqaf uiauQ •„n|BuajBiu oqiuqazBjp [aBpiAqq o |oqojojt[“ XuBsdapod >[SJ. Od B dZOH
‘XabjcIs aqsaBpodsoq b jj juaaadzaqBZ oqaqoiuqaaj juajappo op irepajd apnq ‘>[q [ npBjqs

op qoABjs az n|BuajBiu nzoApo uiiuafBqBz pajd uapXjj >[bsa ifapzodfau ‘ajsiuaABjs juppajd ijj (z

■uiajBuajBui uiXuBinoqXA s

iuaiBpodsopi - 66/20 dd ndtqsod oqjUAOOBjd oqaAoqiupodojquA z [uiiaifBAXjdXA ‘iuibpbsbz
iuuaifnpa|SBii s npB[nos a jBAodnjsod ‘qaABjs az rqBuajBui njaqpo b niufud ud uifaz ‘uiaqjafBui
uiXuBjnoqXA s jiia.repodsoq ud luujAod Xaiiojuis auajABzn ajpod nosf („>[SX“ U3Í 3I?P)
s n ‘XqBJj ur |q jaBqiuniuoq XABids aqoiuqaaj[ juadnojsBZ a nqBJj ojsaui juABjq b jaqafndX/ (j

aiajialndÁA ndnjsbd Áqujuipod jupBjqez -

uiajeiJajBui uiÁUBjnoqAA s juajBpodsojj
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