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e dne uzavřely smluvní  strany
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echnická spráVa komunikací  hl. m. Prahy, a.s

sí dlem: Rásnovka 770lB, Staré  Město, 110 00 Praha

03447286
lĆ: CZ03447286
Stoupena: Mgr. Jozefem Sinč ákem, MBA, generální m ředitelem a pře

Prof. lng. Karlem PospÍ š ilem' Ph.D, mí stopředsedou p

PhDr. Filipem Hájkem, č lenem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veš kerých jejich Dodatků  jsou Technickou správu komunikacĺ  hl' m. Prahy,
a.s., oprávněni zastupovat dva č lenové  představenstva spoleÖně, z nichŽ nejmé ně jeden musí  být
předsedou anebo mí stopředsedou představenstva.

zapsána v obchodní m rejstří ku vedené m: u Městské ho soudu v Praze pod sp.znač kou: B 20059

(dále jen,,stavební k")

a

2. Hlavnĺ  město Praha '.

se sĺ dlem Praha 'ĺ , Mariánské  nám. č . 2, PSc 1 10 00
ICO: 00064581
zastoupené  na základě plné  moci
Praž skou vodohospodářskou společ ností  a.s.
se sí dlem Praha 1,Żateckä 110t2, PSc 110 01

lČ o: 25656112
DlĆ CZ25656112
zapsána v obchodní m rejstří ku vedené m: Městským soudem v Praze
pod sp.znač kou: odd.B., vloŽka 5290

(dále jen ,,vlastní k")
a

3. PraŽské  vodovody a kanaIizace' a.s'
se sí dlem Ke Kablu 971l1, Hostivař, 102 00 Praha 'ĺ 0

ICO:ZSOS0OSS,
DIC C225656635,
zastoupena: provozní m ředĺ telem lng. Petrem Kocourkem na základě pověření ze dne 18.04.2011

zapsána v obchodnĺ m Ęstří ku vedené m: Městským soudem v Praze
pod sp.znač kou: odd. B., vloŻka 5297
(dále jen,,provozovatel")

ve smyslu s 1746 odst. 2 a násl. zákonač ,.89ĺ 2012 Sb., obč anské ho zákoní ku, ve spojení  se zákonem č .

27412001Sb., o vodovodech a kanalizacĺ ch pro veřejnou potřebu a o změně někteých zákonů , ve znění ,
pozdějš í ch předpisů , tuto

smlouvu
o přeloŽce Vodovodu nebo kanalizace:

ct. I.

Úvodnĺ  ustanovení
1 . Stavební k realizuje pro hl. m. Prahu stavbu: Trojská, Ö. akce 999365' Praha 8

v rámci které  je nutné  prové st přeloŽku vodovodu l kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen

,,přeloŽka").
Přesný rozsah a specifikace přeloŽky jsou uvedeny v tabulce, která je jako pří loha č . 2 nedí lnou
souč ástí  té to smlouvy.

2. Vodovod / kanalizace, jejichŽ přeloŽka se bude provádět, jsou ve vlastnictví  hlavní ho města Prahy,
jejich správcem a nájemcem je PraŽská vodohospodářská spoleČ nost a.s. a provozovatelem je
společ nost PraŽské  vodovody a kanalizace, a.s.
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Ęĺ ,&poleč nost a,s'
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té to sm louvY Je sta ove a) SA

ll.

Předmět smlouvy
d spolupráce a prá d pov n ností c m UVN stra p realn n h n n izaci

jelÍ Žpotŕ eba by vyvolán ouvl sĺ osti s p lá nova nou stavebn d kc ved enou č lán té toea u kU

ný termí n realizace stavby přeloŽky: 912019

1il.

Podmí nky provedení  přeloŽky

Vlastní k výslovně souhlasí  s tí m' aby stavební k v rámci výš e uvedené  stavebnĺ  akce provedl přeloŽku

specifikovanou v pří loze ć,.2té to smlouvy, atoza dále uvedených podmí nek.

1' PřeloŽku vČ etně pří padné  ýzické  likvidace překládané  č ásti stávají cĺ ho vodovodu tkanalizace zajistí
stavební k na vlastní  náklady.

2. Souč ástí  přeloŽky je přepojení  stávají cí ch pří pojek, jeŽ bude podrobně řeš eno v rámcĺ  dokumentace
stavby.

3. Vlastnictví vodovodu ĺ kanallzace se po provedení přeloŽky nemění .

4. Smluvní  strany se zavazují  dodrŽovat práva a povinnosti smluvní ch stran v období  pří pravy a realizace
stavby přeloż ky uvedené  v č l. ll. té to smlouvy, která jsou stanovena V,,Městských standardech
vodárenských a kanalizač ní ch zaří zení  na ú zemí  hl.m. Prahy", v pří loze č . B,,Pravidla spolupráce mezi
PVs' PVK a stavební kem v prů běhu pří pravy arealizace vodnÍ ho dí la". Stavební k bere na vědomí  a
výslovně souhlasí  s tí m, Že v pří padech, kdy nedodrŽí  stanovené  minimálnĺ  lhů ty pro výzvy správci a
provozovateli v jednotlivých fází ch stavby, správce ani provozovatel v takových pří padech souč innost
neposkytnou. Výzvu bude muset stavební k ve stanovené m předstihu podat znovu'

5. Budou-li souč asně se stavbou přeloż ky uvedené  v č l. ll. té to smlouvy přepojovány nebo realizovány i
stavby nových vodovodní ch a kanalizač ní ch pří pojek, práva a povĺ nnosii ś mĺ uvní ch stran v období
pří pravy a realizace staveb vodní ch děl se přiměřeně pouŽijÍ  i pro pří pravu a realizaci staveb
vodovodní ch a kanalizač ní ch pří pojek.

6. Stavební k předá vlastní kovi dokonČ enou stavbu přeloŽky do 60 dnů  poté , co nastaly právní  ú č inky
kolaudač ní ho souhlasu nebo nabylo právní  moci koĺ audač ní  rozhodnutí . Spolu s pieioŽkou předá
stavební k vĺ astní kovi veŠ keré  dokĺ ady uvedené  v pří loze č . 1 té to smlouvy.

7. V pří padě, Že budou stavbou přeloŽky dotč eny pozemky v majetku jiných osob neŽ vlastní ka, je
nezbytnou souč ástí  předávaných dokladů  dle odst. 6 tohoto č lánku listina /smlouva popř. prohláš enĺ
vlastní ka/ zŕ izují cí  k pozemků m dotč eným stavbou přeloŽky věcné  břemeno _ sluŽebnost inŽenýrské
sí tě ve prospěch přeloŽky vodní ho dí la jakoŽto panují cí  nemovité  věci. Stavební k se zavazuje zajistit
Ve prospěch vlastní ka uzavření  veš keąich smluv o zří zenÍ  tohoto věcné ho břemena vč etně
geometrické ho plánu s vyznač ení m jeho rozsahu na své  náklady. obsah listiny zřizují cí  věcné
břemeno musí  být vlastní kem předem odsouhlasen. Doporuč ený popis postupu při zŕ izování  věcné ho
břemene je uveřejněn na wWW'pvs.cz

B. Stavební k bere na vědomí , Že v pří padě, Že věcné  břemeno nebude zŕ 'lzeno, vlastnÍ k dokonč enou
stavbu přeloŽky nepřevezme.

9. Nebude-li dokonč ená stavba přeloŽky vÖetně poŽadovaných dokladů  k ní  předána vlastní kovi ve lhů tě
stanovené  v odst. 6 tohoto č lánku z dů vodů  na straně stavební ka, zaplatí  stavební k vlastní kovĺ
smluvní  pokutu ve výš i 100 000, - Kč , a to do 30 dnů  od doruč ení faktury ze strany vlastní ka.

'10.Stavební k se zavazuje, buď sjednat se zhotovitelem přeloŽky záruku zavady dí la vobvyklé  dé lce a
rozsahu a následně převé st práva z odpovědnostĺ  za vady dí la na vlastní ka č i jí m urč enou osobu,
nebo se zavazuje sám poskytnout vlastní kovi č i jí m urč ené  osobě záruku za vady vodní ho dí la
v obvyklé  dé lce a rozsahu. o pří padné m postoupení  práv vyrozumí stavební kbezzbyteč né ho odkladu
doporuč eným dopĺ sem zhotovitele přeloŽky a kopiitohoto dopisu předá vlastní ku'

lv.
Registr smluv

z
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U na Vědomí, že tato smlouva (text smlouvy bez přĺloh) podléhá povinnosti

ictvím registru smluv dle zákona c. 34Ol2O15 Sb', zákon o registru smluv

registru smluv zajistÍ vlastn ĺk'

16 prostředn ictvĺm registru smluv se rozumí vloŽení elektronického obrazu textového

husmlouvY v otev řeném a strojově čitelnémformátu a rovněŽ metadat do registru smluv

énípod léhajítato metadata: identifikace smluvnĺch stran, vymezení předmětu smlouvy, cena

hodnota předmětu smlouvy, lze-liji určit), datum uzavření smĺouvy

cmlĺlvnístrany výslovně prohlašují,Že informace obsaŽené v části smlouvy určenéke zveřejnění
.Y'.^"'.ii" smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů

upřu'uujĺ.ĺ"l1svobodný přístup k informacĺm, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní

tajemstVí'

V.
Závěreć,ná ustanovení

Změny obsahu této smlouvy jsou moŽné pouze písemnou formou na základe dohody smluvnĺch
stran.

Tato smlouva nabývá platnosti podplsem smlouvy poslední smluvní stranou. Účinnosti nabývá
nejdříve dnem uveřejněnív regĺstrusmluv. ż,

Smluvní strany shodně prohlašují, Že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a váŽné vůli a na důkaz
toho připojují své podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena V 4 stejnopisech, z nichŽ vlastník obdrŽí 2 vyhotovení a stavebník a
provozovatel obdrŽí po 1 vyhotovení.

Účastnícísmlouvy výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hĺ.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou
komunĺkacíhl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje Údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselnéoznačenítéto smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují,Že skutečnosti uvedené v tétosmlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství
ve smyslu s 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich užitía zveřejnění bez stanovení
jakýchkolĺdalŠíchpodmínek, v platném znění.

KaŽdá ze smluvních stran potvrzuje, Že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a
transparentně a současně se zavazuje, Že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a
veškeryich činnostechs ní souvisejících.Smluvnĺ strany potvrzují, Že se seznámily se zásadami
Criminal compliance programu TSK (dále jen ,,CCP"), uveřejněných na webových stránkách
stavebníka, zejména s Kodexem CCP a zavazĄí se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu
dodrŽovat. KaŽdá ze smluvních stran se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatření tak, aby
nevzniklo důvodnépodezřenĺ na spáchání trestného činučik jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č,.418ĺ2011Sb., nebo nevznikla trestní
odpovědnost jednajícíchosob podle zák. ö,.40/2009 Sb.

Přílohy (technické předlohy):

1. Seznam dokladů pro předánístavby přeloŽky HMP
2. Rozsah a specifikace vodního díla
3. Koordinačnísituace stavby

2,

ó.

4.

5.

6,

7

V Praze dne:

za stavebníka

610z -10' t -
V Praze dne:

za vlastníka:

v Praze dne:t l -Í)7- 2019

za provozovatele

. KarelPospíšil, Ph.D.
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Pří loha č .1 ke smlouvě o přeloŽce vodohospodářské ho majetku

Seznam dokladů pro předání stavby přelož ky HMP

1) Kopie pravomocné ho stavební ho povolení na stavbu přeloŽky

2) ověřená kopie kolaudač ní hosouhlasu / rozhodnutí na přeloŽku

3) Potvrzení o předání dokumentace skuteč né hoprovedení přeloŽky na PVK

^\
Záois o odevzdání a převzetí stavby přeloŽky vodní ho dÍ la se stanoviskem budoucí hoal
Jä vozovatele vydaným v souladu s oddí lemc č l.2' pí sm. c) pří lohy č .B Městských standardů

vodárenských a kanalizać,nichzaŕ í zení na ú zemí hl. m. Prahy.

5) Zaměření skuteč né hoprovedení přeloŽky vč etněpodé lné hoprofilu

6) Potvrzení o předání zaměření na Útvar rozvoje města (URM)' odbor prostorových informací ,

oddělení DMP ż

7) Aktuální ověřená kopie výpisu z obchodní ho rejstří ku stavební ka, v přĺ padě zastupovánĺ
jĺ ným subjektem doklad opravňují cí k zastupování s ověřenými podpisy

B) Aktuální seznam vš ech pozemků dotč enýchstavbou přeloŽky

9) Zakreslení předávané přeloŽky do aktuální katastrální mapy nebo do situace s parc. č í sly
pozemků

10) V pří padě, Že budou stavbou přeloŽky vodní ho dí la dotč eny pozemky v majetku jiných osob neŽ

HMP, listina/smlouva popř' prohláš ení vlastní ka pozemku/ zřizují cí k dotč enýmpozemků m věcné
břemeno - sluŽebnost inŽenýrské sĺ těve prospěch přeloŽky vodní ho dí la jakoŽto panují cÍ

nemovité věci, vč etněgeometrické ho plánu s vyznač enĺ mrozsahu věcné ho břemene.

Pož adovaný minimá!ní obsah sluŽebnosti:
Povinnost vlastní ka pozemku-povinné osoby
. strpět na sluŽebné mpozemku umí stění přeloŽky vodnĺ ho dí la,
. strpět vstup a vjezd oprávněné osoby, po předchozí m oznámení , na sluŽebný pozemek za

Úč elem kontroly, ,jdrŽby, provozování , oprav a stavení ch ú prav přeloŽky vodní ho dí la,

. v pří padě havárie na vodní m dí le strpět vstup a vjezd oprávněné osoby na sluŽebný pozemek
i bez předchozĺ ho oznámení ,

. neprovádět na sluŽebné m pozemku vmí stech uloŽení přeloŽky vodnĺ ho dí laa vjeho
ochranné m pásmu v rozsahu dle zákona c' 274ĺ 2001 Sb', o vodovodech a kanalizací ch pro

veřejnou potřebu, stavební nebo jiné č innosti, které by omezily pří stup k vodní mu dí lu nebo
které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování ,

o heVýSä zovat na sluŽebných pozemcí ch vmí stech uloŽení vodní ho dí laa vjeho ochranné m
pásmu trvalé porosty'

oprávněná osoba bude vykonávat práva a povinnosti odpoví dají ci zřizované sluŽebnosti tak, aby

co nejmé ně omezovala povinnou osobu a dalš í oprávněné uŽivatele sluŽebné ho pozemku' Po
skonč eníprací uvede sluŽebné pozemky na své náklady do předchozí ho stavu, pokud se s
povĺ nnou osobou nedohodne jinak.

Povinná osoba souhlasí s tí m Že, oprávněná osoba bude práva a povinnosti ze zřizované
sluŽebnosti vykonávat prostřednictví m pověřené ho správce a provozovatele.
Sĺ uŽebnost se zřizuje bezÚplatně / ú platně, na dobu existence vodní ho dí la'
Práva a povinnosti ze zŕ jzované služ ebnosti přecházejí na kaž dé hodaIš í hovlastní ka
sluŽebné ho pozemku a na kaž dé hodalš í hovlastní ka přelož ky vodní ho dí la.

11) Záruč ,ní |ist nebo jiný doklad k záruce za vady dí la - přeloŽky
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