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Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1Č: 00064581, DIČ:CZ00064581, plátce DPH,
zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a s. se sídlem Řásnovka 770/8 Praha 1
ICO: 03447286, DIC: CZ03447286,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastupuje na základě pověření představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s. ze dne 3. 1. 2019
Daniela Hnídková, správní technik
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
(dálejen "půjčitel”)
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Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ 25656112, DIČ: CZ25656112
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
se sídlem Žatecká 1 10/2, 1 10 00 Praha 1 - Staré Město
zastoupená na základě pověření ze dne 20. 6. 2018 Ing. Petrem Burešem, ředitelem obchodní divize společnosti
Pražská vodohospodářská společnost a.s., který dále 25. 6. 2018 pověřil Mgr. Danu Touškovou
(dále jen "vypůjčitel")

uzavírají tuto

Smlouvu o výpůjčce č. 2/19/2121/110
(PID: TSKRP003NNI4)

podle § 2193 a následujících občanského zákoníku {
VKč. 19-08-073
JES č. 2017-1025-00583
ZVKč.

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. (dálejen “TSK”) svěřena správa a nakládání se spravovaným majetkem, kromě jiného nemovitosti ve vlastnictví
hlavního města Prahy (dále jen ,,HMP“) a pozemní komunikace ve vlastnictví 1IMP. jejích 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 dodatků.

K uzavření této smlouvy HMP zmocnil TSK plnou mocí ze dne 31. 3. 2017.

Článek I. - Předmět a účel smlouvy
1) Půjčitel je
X vlastníkem pozemku pare. č. 3831, 3832/1, 3832/4, 3832/5, 3834, 3981 v obci Praha 8, k.ú. Libeň
X vlastníkem komunikace Vosmíkových na pozemku pare. č. 3832/1, Pod Čertovou Skalou na pozemnku pare
c. 3831, Na Korábě na pozemku pare. č. 3832/4 a č. 3832/5, Na Dědince na pozemku pare. č. 3834 a na Nám.
Na Stráži na pozemku pare. č. 3981 v obci Praha 8, k.ú. Libeň
(nejsou-li zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

2) Část
X pozemní komunikace Vosmíkových, Pod Čertovou Skalou, Na Korábě, Na Dědince a Nám. Na Stráži o

výměře 2 200 m2, nacházející se na uvedeném pozemku, včetně těchto součástí a příslušenství - vozovka (dále i
„předmět výpůjčky"), půjčuje půjčitel vypůjčiteli za účelem provedení této činnosti: rekonstrukce kanalizace -

výkopové práce, obnova povrchů

□ pozemku pare. č. . a ..v obci Praha 8 k.ú.....o výměře rc/ , včetně těchto součástí a příslušenství - vozovka,
chodník, zeleň (dále i „předmět nájmu"), půjčuje půjčitel vypůjčiteli za účelem provedení této činnosti ...........
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P;<*h- V3) Předmět výpůjčky je specifikován: x a) v přiložené dokumentaci, která tvoři nedílnou
smlouvy jako příloha č. 1 .

2cb2 Raznými podmínkami konečné úpravy komunikací vydanými
SK pn stavebním řízení na činnosti, které jsou účelem této

teKSS** ,a 1 ods' z ,é,° -1** *

této smlouvy1601 ° místním šetření ze dne ......» který je přílohou

(nejsou-li zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

součást této f" •
’

m

4) V souvislosti s účelem výpůjčky uvedeným v odstavci 2) tohoto článku:

X nebyla zavřena smlouva o smlouvě budoucí 113 ° "*”* «*

(nejsou-li zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

Článek II. - Doba výpůjčky
1

,
, 0 i

Vypůjčitel má právo užívat předmět výpůjčky bezplatně
odst.2) smlouvy po dobu určitou, a to od 24. 7. 2019

Iode dne účinnosti smlouvy podle čl.VII
do 31. 10. 2019, viz tabulka níže:

;

Termín Kč/m2/den rín2 dní Kč
24.7.2019 31.10.2019 0 2200 100 0

Suma: 0

Článek III. Práva a povinnosti vypůjčitele

" s“"íw" s,avu’ zp4sobilén' ‘ “ži™ k' . «*«. ««

následku škod způsobených vyšší moci a případných havárií.
J

5) Vypůjčitel nesmí provádět jakékoli zásahy do předmětu výpůjčkypovoleni pnslusnych správních orgánů.
 J '

6) Vypůjčitel není oprávněn požadovat úhradu vzniklých
havarn ani v případě postupu dle odst. 3) tohoto článku

p7Ldip'í;t™IokLi™ t" ;? pMmé,u dována rek„ma
investorovi aSTÍ ™ ’ Z" ,'klamU “ “I*’™** * infonnacemi o zhotoviteli,

i

se netýká odstraňování

bez písemného souhlasu půjčitele a

škod nebo ušlého zisku zaviněných vyšší mocí a

W- W* do stavu, v jat™ mu byl

k,wé *  ou

příčinou byly neodstraněné ÍÍedznačenfzávady11ve Ifednodi schůdnStfk
e"é k?mUnÍka,Ce ajejictlž

povinností vypůjčitele, které má ze zákona či ze smlouvy.
J chudnosti komunikace nebo porušení
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Ť lhůtě 30 dnů od data

1 1 w nf ínadě změny adresy je vypůjčitel povinen tuto skutečnost oznámit půjčiteli, a to ve

vzniku změny Za porušen Uéto oznamovací povinnosti je půjčitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve vysi

,00,- KS z. kaidý %„mvém úze„,, a„Co pfe plcdm* Vípůjdk, prochází

linie protipovodňových opatření Hl. m. Prahy, vypůjčitel bere na vědomí, že z důvodu povodni, výstavby

protipovodňových patření, či provádění dalších nezbytných úkonů v souvislosti s vyhlášenou krizovou situac

nebo plánova m cvičením integrovaného záchranného systému, může dojít k omezeni ci dočasné nemožnosti

■ -

13)ap”todUÍ!jde vsomMosdÍSavfenh/této smlouvy k zásahu do provozu na pozemních komunikacích, je

vypůjčitel povinen zajistit vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schranky nebo jej.m

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 nejpozdeji 7 dm před zahajemm prací.

n
12) V případě, že se

r

í i
i1í I

vyzvání půjčitele neboa na

Článek IV. Povinnosti vypůjčitele - způsob provedení stavby

1) Vypůjčitel provede činnost specifikovanou v čl. I. smlouvy podle podmínek stanovených silničním správním

2) Veškerý dlažební materiál, jiný materiál a veškerá dopravní zařízení, součásti a pnslusenstvi predmetu

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 vecech, nebo za jejich ztrátu od

a povi"”s,i •“

•«* —

tak aby nedošlo k poškození a znečištění povrchu komunikace.

5) Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů konnunkacijenjemce
povinen postupovat v souladu se „Zásadami a technickými podmínkami pro y /2012 w znění
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, schváleným, usnesením Rady HMP c. 95/2012 ve zněm

pozdějších změn a doplňků. V případě poškození svislého a vodorovného dopravního značeni 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 značeni na

dokumentaci skutého proveden,

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

7) Další podmínky dohodnuté oběma stranami smlouvy:

Vypůjčitel je povinen po celou dobu záboru udržovat čistotu na komunikacích znečistěných stavbou.

2017; obnova povrchů po výkopových pracích bude provedena dle

(

I
Nadále platí stanovisko TSK ze dne 23. 1.

přiložené situace.

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

nejméně 3 dny předem.

Kontaktní osoba půjčitele

Kontaktní osoba vypůjčitel

1
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.
nebo v nřínadě

smluvní pokutu ve výši 1 .000,- Kč za každý i jen započatý den porušovaní teto povinnosti.

4) Každý nepovolený překop nebo výkop v komunikaci je půjčitel oprávněn sankcionovat smluvní pokutou ve

výši 100.000,- Kč.
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U liniových staveb velkého rozsahu Nn o*v. ,

změnách vzniklých v prostorovém wmp

d
,

pUJC'tel Pravidelně informován

- ■**- Pokud w„™ JpJI  radu vedle smluvní pokuty.
smlouvy vztahuje smluvní pokuta, má půjčitel právo

*£x*£*»**««» yfSzaaasy*«•* *

i* ».•

vypůjčitelem o průběhu stavby a

•*>

7) Nebudou-li
nebo ve smlouvě
půjčitel povinen předmět výpůjčky převzít'" f)U ÚJČky Upovídat podmínkám podle čl III odst 8)

set ~«c»Jyr- ~f * — —

SšSSaSSESšSiSSSSS;
Článek VI.

y, na kterou byla sjednána v čl. II., nedohodne-li

- Skončení výpůjčky
1) Výpůjčka skončí uplynutím dob

jinak.

“it:
«b, doporučeně, nu adresuve Ihute 30 dnu od data vzniku změny Za nerušení

J P skutečnost oznámit půiciteli a to

poštovních služeb doSla třeí, pracovní din pJ„ jeíS'ST” P‘SHte,“’ s úvozová,el,

I
1téhož měsíce.

6) Výpověď i upozornění

Článek VII. - Zvláštní ustanovení

povinnost   Tů lln77 St,mmi
■ S”1™™. na niž se vztahuje

2a™! T ZtJir T •**»> **" dnem jej,ho podpis"- “M k mm
nabývá účinnosti dnem uveSíTiSvT T' "''J1"5”1” sPrt™«'» ®>du, článek V toto smlo
účinnosti pravomocného kladného rozhodnutí píKSte ’ Části smlouvy nabývají účinnosti dnemteto smlouvy, vždy však nejdříve dnem uveřejnění smlotw ° U’ vztahl|jícího se k předmětu a účeluzamnave rozhodnu,,, účinnos, smionv, „.„SÍT   **“■' P ný správní Sad  á
-teřz: kpSrunl,r°"7 —*-*■*■. **** ** v. tét0 ,

‘®,"s
3) y Pujci tel povinen nejpozději do 14 dnů Dooodmí “'nnost smlouvy nenastane.
-odnun o povoien, zvíáStoího „žíván,. Ze

*

I

ia účelu této

i
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prodloužit. Kopii prvního vydaného rozhodnutí i každého dalšího kladného rozhodnutí na něj navazujícího, je

vypůjčitel povinen předložit půjčiteli do 7 kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí. Poraší-li vypůjčitel

kteroukoli z povinností, uvedených v tomto odstavci, je půjčitel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši

500,- Kč denně.

4) Smlouva pozbývá účinnosti zánikem účinnosti rozhodnutí příslušného správního úřadu podle čl. VII. odst. 2,

popř. rozhodnutí na něj navazujícího. Vydá-li správní úřad v době trvání smlouvy zamítavé rozhodnutí, k tomuto

dni pozbyde smlouva účinnosti. Pokud vypůjčitel smlouvy uzavřené na dobu neurčitou již o další rozhodnutí

nepožádal, či bylo-li mu vydáno zamítavé rozhodnutí, je vypůjčitel povinen do 7 dnů po skončení účinnosti

smlouvy písemně informovat půjčitele o ukončení užívání předmětu nájmu. Poruší-li vypůjčitel tuto svou

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

1) Obsah této smlouvy může být změněn nebo doplněn pouze formou písemných dodatků k této

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.

smlouvě se

V Praze dne 5. 6. 2019

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

zastupuje na základě pověření

S

Mgr. Dana TouškováDaniela Hnídková
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