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TATO DAROVACÍ SMLOUVA („Darovací smlouva") se uzavírá podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

(1)

(2)

P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o., se sídlem na adrese Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ:

110 00, Česká republika, IČO 015 41 439, zapsana’ v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze, oddíl C, vložka 208030 („Dárce") a

,v;

Městska cast Praha 20, se sídlem na adrese Jívanská 647/10, Praha 20, Horní Počernice, PSČ:

193 oo , česká republika, IČO 002 40 192 („Obdarovaný"),

(Dárce a Obdarovaný společně jako „Smluvní strany" a jednotlivé jako „Smluvní strana").

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Dárce je zhotovitelem rozšíření stávající veřejné komunikace v ulici Ve Žlíbku o chodník, a

dále zhotovitelem dešťové kanalizace tamtéž, které Dárce vybudoval na vlastní náklady a

odpovědnost.

Mezi Dárcem (resp. právním předchůdcem Dárce) a Obdarovaným byla dne 30. 6. 2010

uzavřena plánovací smlouva („Plánovací smlouva"), jejímž předmětem byl závazek Dárce

vybudovat tzv. Novou veřejnou infrastrukturu — chodník mezi ulicemi F. V. Veselého po ulici

Cirkusová, dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení chodníku, přičemž cena Nové veřejné

infrastruktury byla Plánovací smlouvou předpokládána v částce celkem 2.027.278 Kč bez

DPH. Předmětem Plánovací smlouvy byl rovněž závazek Dárce převést Obdarovanému nebo

Magistrátu hlavního města Prahy Novou veřejnou infrastrukturu, a to formou darovací

smlouvy.

Skutečné náklady na Novou veřejnou infrastrukturu realizovanou v roce 2017 dosáhly částky

celkem 3.512.403,04 Kč bez DPH, přičemž náklady na realizaci chodníku činily 1.730.772,63

Kč, náklady na realizaci dešťové kanalizace činily 1.070.670,73 Kč a náklady na realizaci

veřejného osvětlení činily 709.959,67 Kč; všechny částkyjsou uvedeny bez DPH.

Dle Plánovací smlouvy má Dárce závazek převést do vlastnictví Obdarovaného stavbu

vpodobě rozšíření stávající veřejné komunikace vulici Ve Žlíbku o chodník a dešťové

kanalizace a Obdarovaný má závazek tuto stavbu převzít, a to do tří měsíců ode dne

kolaudačního souhlasu, za předpokladu, že stavba bude bez vad. Smluvní strany se dohodly,

že veřejné osvětlení nebude předmětem této Darovací smlouvy.

Záměrem Dárce je předání stavby chodníku a dešťové kanalizace v hodnotě celkově skutečně

vynaložených nákladů 2.802.443,37 Kč (bez DPH) Obdarovanému a záměrem Obdarovaného

je tuto stavbu chodníku a dešťové kanalizace převzít.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1.1.

ČI. |

Předmět Darovací smlouvy

Dárce je mimo jiné zhotovitelem stavby rozšíření západní strany stávající veřejné komunikace

ul. Ve Žlíbku o chodník a zhotovitelem dešťové kanalizace tamtéž, vedené pod názvem

„Chodník ul. Ve Žlíbku", Ve Žlíbku, Praha 20 — Horní Počernice na pozemcích parc. č. 4500/27,

4500/28, 4500/29, 4500/30, 4024/15, 4024/16, 4024/17, 4024/18, 4025/7, 4025/8, 4036/541

a 4500/31, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha („Chodník" a „Kanalizace").
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Chodník a Kanalizace jsou specifikovány v kolaudačním souhlasu vydaném Odborem výstavby a

územního rozvoje Úřadu městské části Praha 20 dne 24. 7. 2017 pod č.j. IVICP20

012456/2017/OVUR/Br, č. sp. SZ MCP20 010056/2017, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 této

Darovací smlouvy.

Předmětem Darovací smlouvy je předání Chodníku v hodnotě skutečně vynaložených

nákladů 1.730.772,63 Kč (bez DPH) a Kanalizace v hodnotě skutečně vynaložených nákladů

1.070.670,73 Kč (bez DPH) Dárcem Obdarovanému („Dar"); Celková hodnota Daru stanovená

na základě skutečně vynaložených nákladů činí celkem 2.802.443,37 Kč (bez DPH). Smluvní

strany potvrzují, že ohledně převzetí Chodníku Obdarovaným byl dne 23. 11. 2017 podepsán

předávací protokol (Příloha 2). Dešťová kanalizace přechází do dispozice Obdarovaného dnem

účinnosti této Darovací smlouvy; dle dohody Smluvních stran nebude předávací protokol

ohledně dešťové kanalizace vyhotovován.

Dárce touto Darovací smlouvou předává Dar Obdarovanému a Obdarovaný Dar přebírá.

Obdarovaný prohlašuje, že si Dar předem prohlédl, je mu znám jeho aktuální stav a přebírá jej,

jak stojí a leží. Dar nemá ke dni uzavření této Darovací smlouvy žádné vady.

Obdarovaný se zavazuje starat se o Dar ode dne uzavření této Darovací smlouvy jako řádný

hospodář a zajistit veřejné užívání Daru.

Obdarovaný na sebe dále okamžikem podpisu této Darovací smlouvy přijímá všechny

povinnosti vztahující se k vlastnictví Daru.

ČI. ||

Ostatní ujednání

Tato Darovací smlouva se řídí českým právem.

Tato Darovací smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění této Darovací smlouvy

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Obdarovaný se zavazuje informovat Dárce o nabytí

účinnosti této Darovací smlouvy bez zbytečného odkladu.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 20. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a

udělují souhlas kjejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Darovací smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k

jejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

Stránka 3 z 10



  

2.5. Smluvní strany prohlašují, že tato Darovací smlouva nebyla uzavřena vtísni a za nápadně

nevýhodných podmínek. Tato Darovací smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, vyjadřuje

pravou a svobodnou vůli Smluvních stran a Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy

žádné skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly. Záměr přijetí Daru dle této Darovací

smlouvy nevyžaduje zveřejnění dle zákona o hlavním městě Praze.

2.6. Tato Darovací smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Dárce obdrží jedno

vyhotovení a Obdarovaný dvě vyhotovení.

2.7. Tato Darovací smlouva byla schválena Zastupitelstvem městské části Praha 20 dne 24. 6. 2019,

usnesení č. ZIVIC/5/19/0099/19.

2.8. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření Darovací smlouvy připojená podle § 43 zákona č.

131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20

potvrzuje, že byly splněny podmínky schválení Zastupitelstvem městské části Praha 20.

V Praze dne: 1.8.2019 V Praze dne: 7.8.2019

P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o. městská část Praha 20

Tomáš Míček Mgr. Alena Štrobová

jednatel starostka městské části Praha 20

 

Katie Jane Schoultz

jednatel

Stránka 4 z 10



Příloha č. 1

\ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

leanská 547110, Praha 20-Horni Poěomlco. 193 00 Praha “Mon: 271 071 611.

fax: 231 920 093

 

 

 

Č. j.: MCPZO012456"2017.-‘()VUR/8r Praha. tine: 24.7.2017

Člslosptsu: SZ MCPZUO ; 7

Vn'izuje:fl
Telefon: 27l DTI 693

KOIAUDAC‘Ni SOUHLAS

s L'ŽI'VÁNh-l STAVBY

Městská dám Praha 20. Úřad městské části Praha 20. odbor \ýstavby & územního mnojc. jako speciální stavební

úřad příslušný podle 9 15 odst. l písm. c) zákona (2. [8332006 Sb.. o územním plánování a statebním řádu (stavební

zákon). ve měni pozdějších předpisů (dalc_1cn "stavebni lákon'l. § 40 odst. 4 písm. c] zákona č. 13/1997 Sb.. o

pozemních komunikacích. ve znění pozdějších pfcdpiswl a vyhlášky č. 552000 Sb. hl. m. Prahy. klamu se vydává

Statut hlavního města Prahy. v: měni pozdějších předpisů (dale jen "stavební t'třnd"). přezkoumal podle § 122

stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro ucelenou část stavby. kterou cln: 5.6.2017 podal

P3 Prague Horní Počernice ! s.r.o.. IČO 01541439. Na Florenci 2| IGII 5. Prib: l-Novč Město.

kterého rmtupnjc EBM Construct. uno.. IČO 63577165. Na Valcntince 333644. Pruh: S—Snóchov

(dále jen “stavcbník"). n na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 123 odst. 3 stavchniho zákona a & 18i

vyhlášky č. 50312006 Sb.. o podrobnější úprave územního mzhodovánt územního opatření a stavebního řádu

kolaudační souhlni.

který ]C dokladem o povoleném účelu náv-ání ucelené části stavby nového chodniku podél západní Strany ul. Ve

Žhbku vedené pod oáza-un

Chodník ul. Ve Žlihkn

\‘e Žlihku. Praha 20—llomi Počernlce.

(dále jen "sun-bu"), na polcmcich parc. č. 4500527 (ostatní plochavsilmcw, 45.11008 (ostatní plocha."silnicc').

4500129 (ostatni plocha-Silnice). 4500.30 (ostatní plocha-Silnice), 402.015 (Ostatni ploclnlosmmí komunikace).

wz-t'm (ostatni plocha'mtatni komtmikzmc). 4024417 (ostatni plmha='ostatní komunikace). 402—018 (ostatní

plocha/ostatní komumkacc), 4035'7 tjosmmí plochafsnlnicc'). 4025"8 (ostatni plochaisilnicc). 4036554! (ostatní

plochařostamí Lomumkaccl a $500431 (ostatni plochaisilnicc). vše v katastrálním úmmi Homi Počernice

Stavba nového chodniku podél západní strany ulice V: Zlibku. včetně dcšt'uvč kanalizace pro txlvodnčnl přilehlé

části vozovky u chodniku. byla provedena podle stavebního povolení vydaného dne 23.3.2015 pod č.j. MCI’ZD

001 S 1 7’20!5."0\"l_3R:’Br. SZ. MCPZO 0056732014. nae nabylo právní moci dne l l 42015.

Stavba nového chodníku je provedena na výš—£ uvedených polním-ich, které jsou vyznačcny v geometrickém plánu

č.: 5282-163F20I7. který vypracovala lng. Zuzana Dvořáková. úředně oprávněný mmémčncký inZenýr. Položka

seznamu ČL'ZK 15. 27973017. Katastrální úřad pro hl. m. Prahu citovaný geometrický plán odsouhlasil dne

12.7.2017 pod č. PGP-30R3x2017-101. Pozemky budou užívány tak. jak je uvedeno » gmmctrickčm plánu.

mei účelu uzivánirugclgné části stavby;

Byla provedena ucelená část stavby veřejně přístupného chodníku šířky 2 m podél ?ápíldní strany ul. Vc Žllbku od

křižovatky ul Ve Zlíbku a F V. Veselého kc křižovatce ul. V: ?lihku a Cirkusová. (Nebyl pruvcdcn koncový úsek

chodniku se zastávkou MHD), Byla provedena související dešťová kanalizace pro odvodnění chodniku a přilehlé

části vozovky.

 

Irkfim FAI K‘ 12-vaM “AV“; of“
37 | U" HI 235 920 0°] 0u230l O: Mti.-poranit: cr. v- wumšxnit F_s'!

rota STR AN 3
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Č.j. Haw-mmmuniWUl-ulir w. :|,

Spis. 211. SE \{IT'PII'JIJIflIJfiITJIZIIT

If: mood ' Lom +a ' na dní: 29 ocwna 21]]? .

Bylo 1jišlEúů. že síní.-bo jo dokonooná ».- roznal'nl výše uvedené oooiono dání a j: pm'r'bdcrm podle otín-vebním

pmoíoní & podle oa-Eřmo projektové dokumiaoo. Nohy-Jy otok-odm)- žádné mém-„ palm: drobno odchylky.-. kto-é

byl:,- zukroslony do dokumnm olam,—onoho. J-rmwdmi ital-vb}: klorá b).-Eo Medailon (mimo Lipm-a chmhaiku \: roland

HLoovod-zy firmsouá gui. “fe Élíbku. posun vpustí apodJ. Nebyly :jíšačny žádné vody. Byl .cjihlén drobný

modu.-mak -- pom-mm xvju-seni obrubník; (vodící Iii-lie} peří zdpadídm o|o-aj: chodníku 'r' nu'atějcho ukončení

Horo bylo pro-vedom.

G&ůwodnění:

Dní: 5_ó_2ů11 podn! sLdvnbnik. žádost u vydání kolaudačního wuílium na alan-bu. Sim-ohni úřad opatřením č.j.: 3?.

MCPEEI oíojísogon oe dno 116_2131? vyzval k účasti na závěrečné kontroíní prohlídce slax-“by. která byla dne 29.

oonoo 2M? " pí-i ktorí: by! sepsán protokol, který j: mučí-dí spisu. Pí-i závaoč-nů koní:-omi Imhlidcc r.- mulled-I 5

š 122 udal. 3 stavebním akom stav—ešní Mad majimll závody bránící bezpečnému užívání stavby ani mzpur se

závazný-mi osmou-laky dotoooých orgánů k užívání tam-tug: u sihlodol [lí-ž. ží.: skuloůnd provedeni saavby :: joji užiwíní

neb-udí: nhmžm-al: ňom a verejné zdraví. žit-“nl & :dfin'i zv.-Eim. blogu:-čumí “om—bu životní prodlřodi.

Slawhní úřad prom vydal kolaudočrd oouhšas 5 užíváním str.-hry.

itonqňaka mm;-

Krajské bedítoíswi policií: blamihu město Praha“ souhtosné omnovísko do prokrví-toku H: závětí-néně koniroloi

prohlidky dno 2%.an

Ddboa- žiuolotho pio-strojí a dmrow ÚMČ Podol 2|]I — souldosoo stanovisko do protokolu zr: :ávčmčnč kontrolni

{nflhiidky tine 29.fi.2|fl l'i'

Gcíbor mistniho hospodářswí ÚMČ Praha 20 iouhlasoč olamwinku du pmlokolu 2e zafirefiné kontmíni

prohlidky dod- 29.6.20i?

 

fig] gagů dnkladg:

c goomoo'iokí' pilin č.: 1172324543011 odsouhínomý KÚ pro hl. m. Prahu dno DIEM”! pod &. PGP-

3085on T—IIJI

o doknnmlaoo skutečného provedení

'o ?ápis o předání a přouzorj diío ro dne 23.6.2ÚET

o lochrla'olui zpráw wuizo Iconoíimoe kamerovým systém-om 23c dni: 25.5.3311

o prohlášení zhotovitele o ahodí! ze: dne 26.6.20] ?

o prowkoí nprrm-dL-ni dynamické zatěžovací zkoušky doo—kotl zo dno 14.5.1911

o geodetické zamoření skutečného provedeni došt'owě kamííiaoo oe dn: Ilič-líbí ?

o goodotícío': ?.mnčřcní skutečného provadeni oímdldím 2e doc 12 1.5.2131

o promo-„ol o přodsíní Wichi- dokumentům okutočnoho provedoni sta—.ro? &. 21151191111 ?

c:. záznam ? přojimnciho řízeni n: dno EGJEIEUIT

o prohiášmí zhutn-moto o dodržení damn-mace Milan! ke stavdmimu povolali fo doo uvedený-mi

odchyllcmnů

o prohíášxní album-aim: o likvidací odpadů ze dne ET.EJUET. Smlouvu č. Zlííůi'ló'š'i-

o vyjádření Policie ČR, xd Pí-I'MP na dno zoom

o vyjádření PREdi.=trlí:|uo-:„ 11.5. na nim." [7.5.2017

o záznam : přojimocího řizooj zo dm: 2411201?

Telefon fax 1? E-mnil ooo: nwm-m

TH fl'.'| fill 1m mum otf-Lom www:: „*th

PÚÉ'ET ETRAN" 3
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C.,.Mwmamaa:3a11.-m'un.r'ar ar. 3

Spis.. Ill. ŠZ. MIL-"PHI ÉI-EÚ'ĚŠÉ'ŽÚH

Fund-mi:

Na vydírání. Eula'udaůniha aauhlasu ae aamahujl části druhá a třetí ráhna &. SUE-"20M SI:.. splav-“ni řád, ve mth-|!

pozdějším—i| přactpisů. Kalaudačai auuhlaa ša— penile ý 122 mks. ] atavabniha zaimm piwkaumat 1: průzkumném

fizcru'. kartě i2: rahajlt dn ] raka ad: dne, kdy auulúaa aahyl pravnich účinků.

1113. Richard Měšťan

vedoucí odboru výstavby a immnihu rozum:

Za správnost vyhnula-ani:

Ing.arch. Iva Emmerová

FHIaha {pm datum fiavchuika}:

Dakunmnma akumůaéha prav.-adem

Obdrží:

Yastuna: stava,-imma ídnjmruůenůl:

EBM Canem—um. ar.-3.1 HTDP.: Etxšlkaa, Na Uahanrinc: č.p. 353634, 15$ aa Praha j-Smlchm' I.“ příloha)

Danča-mí Správní úřady:

Krajské ředitelství policie Mamma mě:-an Pri-113_1005: rlc'aaiE-y'. Kaagrasavň č.p. lůůůřl. HÚ Ell} Praha 4-Husl:

[Ti-ad městské času" Praha ID. Gdb-ur živalnlha prosiim—„dá a dnpmwy, ]]vanaka č.p. IHT-'N. Hami Pia-čumim. |9'3 DÚ

Praha 913

'F'Rf'Aislrihucc. u. !DDŠ'. aga'FHrŽL Emma-ti č.p. 115W! ‘33.. I5“ EH} Praha S-Smixzhm-

05mm:

[Jí-ark městské ča'as'i Praha. 1n. (Mb-u: mislnlhu hmpujflsh-i. Lip: č.p. lift-42:4. Praha Err-Harm Pinč-:milx> WE! HÚ

Praha 9] 3

TRADE CENTRE PRAHA B_i.. IDES: uaquj 2. Blanická ů pa IDLE-'23. Im ÚU Praha Ě-Vinůhrady

&:

P3 Prague Hami meme: l s.r.o., 1DDS: quuíaaiv. Na Fina-cnd č.p. 21 Ifni i won Praha ] -M..1-.-e MESH:

Kama-aw úřad pmťadnicmm stavebníka

 

OVER, 4 a. spím evidence

Tr.-1m Fax a? Emailahdu WWamu

rn n?| ml zal I2r2|1 m mm:—;; mam-nicem !:W'Wicmr

PUČET STRAIN: ."!-
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, Úvěřovauí dulúžka kamene na žádusl dn dokumentu \“ Iintinné puduhč

[Jy-ůí-in pud pořadu-„rým 555mm 1'11"“- UCI-HRT. ž.; ti.-nm dukumunl w listinná: pmduhé, kien-' 1.211111 převedením r

linkurnunL-J nhsažcmůhu 1.- :hitm-ú zpráv;-. akiádajiuíhú sc z 3 Iiialú.. 32 shodujr. :: uhsuhcm dukummt'a. _ichuír

pi'cwulrnirr'. vznikl.

.J'Lumrizfm-mmu kummí dukm-mmm 5-: m:pr.m.=rz.ajc: iprinnofl a prux-djmst údajů utnužmých 1.- dulmmmuu :|

_iqiigth Huulfld >; prá 'mirn'i philipi-iy.

Vstupujicl' :ankumcut 31331111.:nd v datai-“i: zprávě by] podepsán raní-mým elektronickým pudplscm :alniL-njmw na

kvalifilcumwi-m cur-.ifikatu fi-ciunm akrulltuvanjw-n ptmkftm’atclmr: :urtiflkut'nit'h siužui :: ulanwst mruřunůhn

elektronická-Li podpisu byla měj'unzl alu-: 2ů_D'.'.ÍtlŽÍIIÍ-' \- HMS-14‘? Iuruřmý clckťruniťki' PUdPi'i h.“f'l :hlcliím

planý-rn w: smyslu „věř-mi inn-3mg;- dukurnuntu. tzn. dvkurnmu nth-1 rrrvfintn. :|. uwi'řůnl IJlHTIh'JSti

kv.-dil'ikm-uncho nur-.ifikám byla [um-clam; um}. pufilmlninm zx-ufcjncné-Tnu seznamu ne::uplatnůngi'ch

kwiiňknvaných certifikát-3 vydaném-_. L; dam ?!úDÍlUI? EGR-álů. Údaj.: u ZHEUČEIÉHI cluklruniukém podpisu:

Elslu kvalifikoval—1.311“ cm-tit“d<átu HII T? TJ, kx-Mlifikm'nnjr c::rlil'ikút byl vydán :Lkruditm-uzfim pusk'rmwutclcm

cmiňkuůnich slu-ich Pnsttil num Qualified Ch 2, Česká. punt, s.p. IIČ 4'” H'EIHSI pm pmlmir-ujiui usnhu

(mac-mm osahujm radami auburn, mm. as}; Městská čás! Praha zu uč

Ulli-101911. Filth-trunking podpis nn,-byl amaécn citim-3:1" matku,-111.

“l.-'ystavil'. him poštu, s.p.

I'm-„:m'išlů: Praha IH.

Česká prišla1 mp. |int— 215.1112Ill?

   
 

Poznámka.-

I” drahé mf uueffjnřrrr' Hui-nm: :ampi'umJnjk-h kuah'Hkqur_—:T_'.Fr u_wfífúá-rň. iůi'í Mťvšmu byla uw'fřouúnm pie-Hm”: meifiknmmihn

mm]řlám 2D ?? Tim-1 pmmdcm'nmoriawn-ml Mm wru- Hannu-n': mmm daju? &: :nrpfumém'kmfgfilnmnflrn nvram-ihr.

mm;-mm ti:-:: mii-muni dpfufly f:.- pmiéu *; Muir-Haf m'de'm—i nuřňn'utír:h du.-Iain“ přisrirpni ::.lnimůe'm mm:"ňuji'w'm ddfl'rnffi přát-my

rm adrm'r hmm-„?i-ww.tm.-himm:.cybi-pmmrídnlmjjz
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Příloha č. 2

LOGISTIC

PARKS ..

Pňeeňmcl PRDTUKDL

Předaiíeí:

Společnost: F3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o.

Sídlo: Na Florenci 2116115. Nové Mister. 110 oe Praha 1

vše: 015 41 439

Registraue; Dbehodní Společnost zapsaná \! Dbd'rodnlm reistřlku vedeném

Méstskilm soudem v Praze, oddíl C, vložka IE. 203030

Jednatele: Martln Konečný. Tomáš Míček

(dále jeu *Předivajícl'l

W

Endab‘last: Městská HSI: Praha 211

Sídlo: JluanSlcá ERIN. Praha 2|]. Homl Počernlce

I130: m2 4-: 192

Zastoupena: Hana Moravcová, 5tare5tka

wwewe —

[dale jun .Přehírajíď'l

WaStnllr průmyslového arealu P3 Prague Hornl Pečernloe předává mum: thudniku

VaEIMWWWE}na nákladů Darovací unluuw

umřane mezi společnostmi P3 Prague Horní Počarnioe 1 ano. a Městskou částí

Praha 2|]. ledna 13.5.2011

W:

chudnlk 'ur ulci 'lufa Žllhltu lmea ulloarnl FM. Vesabehlla ulbd Grierson-ou) _

dašťová walla-44444441114111 masem a — “E“-“* 1.44:5:- “:93?” :—

veřeine owěliení takéveetehe'm rozsahu — _JE „T acme (rage-T 11-17:: „T..—a; '

"I."-'e 47.2.1 G: «:41: :" -ln—“' ' \ T L init—hun; T'

Chodnik ul. "ul'e Žllhlcu, Praha ID - Horni Počernice na polemo'ch parc. č. 45110121,

4500123, 4500;29, 45mm, maru, 4:124:15, re:-1:11, 44:24:13, rez.-sn. 402533,

4035541 a 45Ullf31, vše vln ů. Horní Počernice, obec Praha [,U'Indnl‘k"). Stavba

ročeiněhoowětienhrěehrě—ebeh'rů realieoeane—pod—náwem—„ChoMk-ulrw-Ělíhknť

Tel.:+41|:| 225 SET-' 1-00 FZ-I P'HEIIF Hornl Fotr-rn ne 1 i.r.n

Fax: 44121:] 125 DSTÁCQ Na F|nrrn:i?1.1.|1f1.5

E-mall: inlemilniea'luxon 11E:I IIIIII Prahu 1. Euch Hepuhllc VAT Na.: CMTS-! 11.39 WWPJPAHHSLDM
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I' 'l LOGISTIC 1

5'_P _. PARKS

“& Žlihku. Praha EÚ Horni PuEemicE na pnzemcfd‘l parc. č. 403752, IIÚEJIMB,

45mfl, 45am“: a 45mflfi, vše v k. Li. Horní Počernice, cube: Praha [„Heřejnů

osvětlená?

Při prohlídce předávané stavby Předáuající ani Přabírajía' neshledali mam, které by

bránihr užívání nebo barů“ kterým by nebylo možné Stavbu přwzřt. Případné drnbné

zavady, nedostatkv. a terminy, |: nirnir budou tym nedostatky dle domluvy

Ddstraněnyr, jsou aepaá mr »; Seznamu, který tvoří Pfi'luhu EJ. '+

'U' Praze, dne

Za Před áuajicfho; ..............................

za Přebírajícíl'm: .................................

 

PŘÍLOHY:

1. anumenlace skute-Eného provedeni

a. Seman: doklad ové části

b. Seznam USPS A

2. Knlaudačnrsuuhlas s užíváním ucelené části Stam-.r nr.-vého chodniku v rámci

stavby "Chndníku uWe ilfbku”

3.. Hulaudatni sauhias s užívámm ucei-e né části stavba; ueřeméha Dwě'iieni včetně

stgi arů 1; ramci stavbu "Chodnik ul. W.- Žkuu'“

 

4. hrady a I'IEdOdélk'gl'

l.'| : -f.2:| 215 95? -'I::.' P3 “*anae Farr! I’nrr'rlzr ] v_n

r.,.: „130 77-1 nar- u:: Hr. '-lnrrrr .=11:._-'1.=.

I E-fi'ai. Moi-1335341: rnr- '.'.:::1I:Fr.-.-.:'. .’.rrn|- FIE'JL'Ji: '-.-'-'~T Nc.::'»':.'|':-1'-1".'E WWUI'.F3PILRI!S.EDN
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