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Smlouva o výpůjčce 
č. VYP/35/05/007056/2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 659 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

mezi

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 01
zastoupené Ing. Janem Rakem
ředitelem odboru hospodaření s majetkem MHMP
IČ: 000 64 581
dále jen „půjčitel“

a

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Žateck^^^CM^rahí^^tar^Město^SČ^MCKK^^^^^^^^^^^^ 
zastoupená

DIČ: CZ25656112
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5290 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 6060522/0800

Československá obchodní banka, číslo účtu: 117411663/0300

dále jen „vypůjčiteP*
I.

Předmět výpůjčky

1. Pújčitel je výlučným vlastníkem pozemku pare. č. 742 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
pare. č. 759/1 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku pare. č. 762 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, pozemku pare. č. 1185/3 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku pare. Č. 2669/1 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, pozemku pare. č. 2670/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku 
pare. č. 2683 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku pare. č. 2762/8 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, pozemku pare. č. 2762/9 - ostatní plocha, dráha, a pozemku pare. č. 2762/10 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, to vše v kat. území Hostivař, obec Praha, tak, jak je vše zapsáno na LV 
Č. 1594 vedeném u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, se sídlem 
v Praze. Vlastnické právo k výše uvedeným pozemkům nabyl pújčitel na základě zákona 
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, a 
Rozhodnutí sp. zn. 124/43*345/1992 o přechodu věcí z vlastnictví České republiky ze dne 11.8. 
1992.

2. Pújčitel přenechává vypújčiteli do bezplatného užívání části pozemků pare. č. 742, pare. č. 759/1, 
pare. č. 762, pare. č. 1185/3, pare. č. 2669/1, pare. č. 2670/2, pare. č. 2683. pare. č. 2762/8, pare. č. 
2762/9, pare. č. 2762/10 o souhrnné výměře 1000 m2, to vše v kat. území Hostivař, obec Praha,
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lak jak je vše vyznačeno na přiloženém zákresu stavby do katastrální mapy, který jako příloha č. 1 
tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen jako „předmět výpůjčky").

3* Pújčitel prohlašuje, žc na předmětu výpůjčky nevážnou žádná věcná břemena nebo jiné právní 
povinnosti, které by omezovaly vypůjčitele v jeho bezplatném užívání na základě této smlouvy, 
vyjma:

a) věcného břemene pro INVELT SERVIS, s.r.o., IČO: 61168254, spočívajícího v právu užívání 
části pozemku pare. č. 762, v kat. území Hostivař, obec Praha, pro vjezd, jízdu a chůzi v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 1681-120/2002, zapsaného na základě smlouvy o zřízení věcného 
břemene ze dne 11. 11. 2002,

b) věcného břemene pro Pražskou plynárenskou Distribuci, a.s., člena koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., IČO: 27403505, spočívajícího v právu užívání části pozemku pare. č. 762, 
v kat. území Hostivař, obec Praha, pro stavbu plynovodní přípojky, v právu chůze, provozování 
oprav, údržby a kontroly stavby a umožnění přístupu ke stavbě v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 2170-26/2006, zapsaného na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 5. 6 
2007,

c) věcného břemene pro T - Systems Czcch republic, a.s., IČO: 61059382, spočívajícího v právu 
užívání části pozemku pare. č. 2669/1, v kat. území Hostivař, obec Praha, pro stavbu 
elektronického komunikačního vedení a zařízení a právo provozu, údržby, úprava práva přístupu, 
zapsaného na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 4. 10. 2012,

d) věcného břemene pro Pražskou plynárenskou Distribuci, a.s., člena koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., IČO: 27403505, spočívajícího v právu umístění stavby inženýrských 
sítí - plynárenského zařízení na pozemku pare. č. 2670/2, v kat. území Hostivař, obec Praha, 
v právu chůze, provozování, stavebních úprav, oprav, údržby a kontroly stavby a umožnění 
přístupu ke stavbě v rozsahu dle geometrického plánu č. 3582-121/2012, zapsaného na základč 
smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 5.12. 2012,

e) věcného břemene zřizování a provozování vedení pro PREdi stři buče, a.s., IČO: 27376516, 
spočívajícího v právu užívání části pozemku pare. Č. 2669/1, v kat. území Hostivař, obec Praha! 
spočívajícího v právu zřídit, provozovat a udržovat součást distribuční soustavy v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 4051-106/2015, zapsaného na základě smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. TSK 5/15/523/2456/53 zc dne 29. 7. 2016.

f) věcného břemene zřizování a provozování vedení pro PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, 
spočívajícího v právu užívání části pozemku pare. č. 2669/1, v kat. území Hostivař, obec Praha, 
spočívajícího v právu zřídit, provozovat a udržovat součást distribuční soustavy v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 4353-105/2018, zapsaného na základě smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. 5/18/523/2456/53 ze dne 22. 2. 2019,

4. Předmět výpůjčky spravuje na základě mandátní smlouvy společnost ACTON, s.r.o., IČO 49679279, 
sc sídlem správy Sochařská 313/14, 170 00 Praha 7, kontaktní osoba Vladimír Ptáčník, DiS., tel! 
220 877 420 (dále jen „správce").

f
i

*
II

i

II. jUcel výpůjčky

Půjčitel přenechává vypůjčiteli do bezplatného užívání předmět výpůjčky za účelem realizace stavby 
„Rekonstrukce kanalizace, ul. V Nové Hostivaři, OK 83 K, Praha 10" (dále jen jako „akce").

i
t

III.
Doba výpůjčky

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.10. 2019 do 30. 9. 2021.
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IV.

Závazková Část

1. Vypůjčitel přejímá předmčt výpůjčky ve stavu, v jakém se nachází ke dni započaté výpůjčky.

2. Vypůjčitel je povinen:

a) užívat předmět výpůjčky jako řádný hospodář a pouze k účelu stanovenému v této smlouvě,

b) zajistit nerušený výkon věcných břemen pro oprávněné tak, jak jsou specifikována v článku II., 
odst. 3 této smlouvy,

c) provádět na své vlastní náklady běžnou údržbu, drobné opravy, čištěni a úklid na předmětu 
výpůjčky.

d) při sněhu a náledí udržovat na vlastní náklady a odpovědnost bezpečný přístup k předmětu 
výpůjčky a pohyb osob po předmětu výpůjčky.

e) zajistit si ochranu veškerého zařízení a techniky umístěné na předmětu výpůjčky’,

f) při skončení výpůjčky vyklidit předmčt výpůjčky’ a vyklizený odevzdat pújčiteli, zastoupenému 
správcovskou společností ACTON, s.r.o., v původním stavu, ncbude-li smluvními stranami 
sjednáno jinak, a to nejpozdéji druhý pracovní den následující po dni skončení výpůjčky. O 
předání předmětu výpůjčky bude pořízen předávací protokol, jehož fotokopie bude předána do 14 
dnů odboru hospodaření majetkem Magistrátu hl. m. Prahy, nám. Franze Kafky 1, 110 00 Praha
1,

g) po celou dobu výpůjčky dodržovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. V případě překročení 
přípustných hodnot se vypůjčitel vystavuje nebezpečí sankcí, případnč možnosti přerušení nebo 
zrušení akce,

h) dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikaci a pro prováděni 
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, dle usneseni Rady hl. m, Prahy č. 95 ze dne 
31. 1. 2012 ač. 127ze dne28. 1.'2014.

i) dodržovat stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s., ze dne 19. 6. 2015, které 
jsou jako příloha č. 2 nedílnou součásti této smlouvy.

3. Vypůjčitel se zavazuje:

a) pečovat o to, aby na předmětu výpůjčky nevznikla škoda, příp. odstranit veškeré vady 
na předmětu výpůjčky, které způsobil vypůjčitel nebo ostatní osoby prodlévající na předmětu 
výpůjčky se souhlasem vypůjčitele, popř. nahradit pújčiteli takto způsobenou škodu,

b) na předmětu výpůjčky dodržovat vyhlášku č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty 
na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, ve zněni pozdějších předpisů, a zákon 
Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vc znění pozdějších předpisů.
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c) umožnit po předchozím oznámení pújčiteli, resp. správci, vstup na předmět výpůjčky za účelem 
provedení potřebné úpravy nebo údržby věci apod. Předchozí oznámení se nevyžaduje, jc-li 
nezbytné zabránit škodě (např. havárie, požáru na předmětu výpůjčky apod.) nebo hrozí-li 
nebezpečí z prodlení; ke vstupuje pújčitel, resp. správce, oprávněn i v nepřítomnosti vypůjčitclc.

4. Vypůjčitel není oprávněn využít předmět výpůjčky ke komerčním účelům.

5- Vypůjčitel nesmí zřídit třetí osobě k předmětu výpůjčky užívací právo bez předchozího písemného 
souhlasu pújčitele.

6. Případné újmy na zdraví a Škody na majetku vzniklé na předmětu výpůjčky budou připsány k tíži 
vypůjčitele.

7. Bez předchozího písemného souhlasu pújčitele a rozhodnutí či souhlasu příslušného stavebního 
úřadu vypůjčitele nesmi na předmětu výpůjčky provádět terénní úpravy, stavby, ani jiné podstatné 
změny vyjma činností naplňujících účel výpůjčky dle 61. II. této smlouvy, ke kterým dává 
pronajímatel souhlas. Provede-li vypůjčitel jinou změnu na předmětu výpůjčky bez souhlasu 
pújčitele, je vypůjčitel povinen uvést předmět výpůjčky do původního stavu, jakmile o to pújčitel 
požádá, nejpozdčji při skončení výpůjčky, neučiní-li tak, je pújčitel oprávněn předmět výpůjčky 
uvést do původního stavu na náklady vypůjčitele.

8. Oběma smluvními stranami bylo sjednáno, že vypůjčiteli po skončení výpůjčky nenáleží nárok 
na poskytnutí jakékoliv náhrady za finanční prostředky vložené do realizace jakýchkoliv změn na 
předmětu výpůjčky, tedy ani nárok na úhradu protihodnoty toho, o co sc zvýšila hodnota předmětu 
výpůjčky.

9. Vypůjčitel prohlašuje, že na svoji odpovědnost přebírá veškeré právní důsledky a veškerá rizika 
spojená s konáním akce, a to zejména vůči třetím osobám a současně též prohlašuje, že si opatřil 
a má k dispozici, anebo opatří a bude mít k dispozici, veškerá potřebná povolení a souhlasy orgánů 
státní správy a územní samosprávy1, případné dalších dotčených subjektů k uskutečnění akce a je si 
vědom všech právních důsledků tohoto prohlášení.

V.
Skončení výpůjčky

1. Výpůjčka skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

2. Výpůjčka touto smlouvou založená skončí před uplynutím doby výpůjčky:

a) pújčitel má právo domáhat se předčasného vrácení předmětu výpůjčky, užije-li vypůjčitel 
předmět výpůjčky v rozporu s touto smlouvou,

b) pújčitel se muže domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky, pokud pújčitel nevyhnutelně 
předmět výpůjčky potřebuje z důvodu, který nemohl při uzavřeni této smlouvy předvídat.

VI.
.Smluvní pokuty

1. Za porušeni níže uvedených smluvních povinností je vypůjčitel povinen zaplatit pújčiteli tyto 
smluvní pokuty:

a) za užívání předmětu výpůjčky v rozporu s účelem výpůjčky dle či. II. této smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun Českých), a to za každý i jen započatý den, 
v němž bude toto porušení povinnosti trvat,
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b) v případě, žc vypůjČitel nepředá půjčiteli, resp. správci, při skončení výpůjčky dle této smlouvy 

předmět výpůjčky vyklizený dle čl. IV. odst. 2 písm. f) této smlouvy ve stanovené lhůtč, je 
vypújčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti, a to do dne 
protokolárního předání předmětu výpůjčky.

c) za porušení povinnosti oznámit místo doručováni korespondence podle čl. Vil. odst. 1 věty druhé 
této smlouvy je vypújčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 10,- KČ (slovy: deset 
korun českých) za každý i jen započatý' den, v němž bude toto porušení povinnosti trvat,

d) za porušení každé další povinnosti uložené vypůjčitcli touto smlouvou, která není utvrzena 
žádnou ze smluvních pokut dle tohoto odstavce, je vypůjČitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní 
pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý i jen započatý den, v němž 
bude porušení této povinnosti vypůjčitele trvat.

2. Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě se nijak nedotýkají nároků půjčhele na náhradu škody vůči 
vypůjčitcli a lze je požadovat kumulativně.

VTI.
Závěrečná ujednání

1. Veškeré písemnosti, výzvy a oznámení se doručují na adresu půjčitele nebo vypůjčitele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého 
z účastníků této smlouvy-, je povinen tento účastník neprodlcnč písemné oznámit druhému 
účastníkovi tuto změnu, a to způsobem dle předchozí věty.

2. Smluvní strany sjednávají, že doručování zásilek odeslaných s využitím provozovatele poštovních 
služeb se řídí § 573 občanského zákoníku.

3. Vztahy mezi půjčitclem a vypůjčitelem neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatními účinnými právními předpisy.

4. V souladu s § 43 odst. I zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním mčstč Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto půjčitel potvrzuje, že uzavření této smlouvy- schválila Rada hlavního města Prahy 
usnesením č. 1649 ze dne 5.8.2019. Záměr vypůjčit předmět výpůjčky uvedený v čl. I. odst. 2 této 
smlouvy byl prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s.. zveřejněn na úřední 
desce pod evidenční značkou TSK-4115/2019 od 23. 5. 2019 do 7. 6. 2019.

5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 
stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem 
či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost 
či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

6. Obsah této smlouvy může byt změněn nebo doplněn pouze se souhlasem obou smluvních stran 
formou písemných dodatků k této smlouvě.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené půjčitelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

8. 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), ve znění pozdějších předpisů, zajistí půjčitel.
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9. Smluvní strany prohlašují, žc skutečnosti uvedené v této smlouvě (v ČI. I. - VII. této smlouvy) 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.

10.Tato smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech o šesti stranách textu a dvou přílohách, z nichž 
vypůjčitel obdrží po jednom stejnopise a půjčitel po čtyřech stejnopisech.

11.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv ne 1. 10. 2019.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: příloha č. 1 - zákresu stavby do katastrální mapy
příloha č. 2 - stanovisko Technické správ)' komunikací hl. m. Prahy, a. s., ze dne 19. 6. 2015

1 9 -08- 2019
V Praze dne: V Praze dne:

Za půjčitele : Za vvpůjčitele:

Ing/ían Rak
ru hospodaření s majetkem 
■jstrátu hl. m. Prahy Pražská vodohospodářská společnost a.s.

PftAtMA
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M1:1000
Tabulka parcel - KÚ Hostivař:

Omezeni
vlastnického
práva

ČistoKatastr.
úženi

Vlastnic pozerríaj Způsob využili CřuhpozerTfcu
parcely

HL mésto FYaha, Mariánské nám 2/2. Staré Město, Praha 1759/1 Jiná plocha CKIatnl plocha

742 HL město FYaha, Mariánské nám 212, Staré Město, FY aha 0 Ostatní komunlcace Ostatní plocha

762 HL město FYaha, Mariánské nám 2/2, Staré MSsto, FYaha 1 Ostatní komunácace Ostatní plocha Vécné bíeneno

1180/3 FYažská správa nerrovitostl, spols r.o., Seifertova 823/9, Praha 3 Jmá pScna Ostatní plocha

1180/9 FYažská správa nemovitosti, spoLs r.o., Seifertova 823/9, FYaha 3 Zast Ftacha a nádvoří

H mésto Praha. Mariánské nám 2/2. Staré Město. Praha 1 Jiná ptocha Cstatnl plocha1185/3
Neplodná půda2250 H. město Praha, Mariánské nám 2/2. Staré Město. FYaha 1 Ostatní plocha

Hostivař
732052

2669/1 H. město FYaha, Mariánské nám 212, Staré Město, FYaha 1 Ostatní komjrrfcace Ostatní plocha Vécné břemeno

=Ya?skáspráva nerovnosti, spols r.o.. Seifertova 823». Praha 32669/27 Ostatní korrunikace Ostatní plocha

2670/2 K město FYaha. Mariánské nám 212, Staré Město. Praha 1 Ostatní komuntace Ostatní plocha Vécné břemene

2683 H. město FYaha. Mariánské nám 2/2. Staré Město. FYaha 2 CBtatnf komunikace Ostatní plocha

HL nésto FYaha, Mariánské nám 212. Staré Město, FYaha 12721/1 Ostatní komurdcace Ostatol plocha

2762/8 K. město FYaha, Mariánská nám 212, St»é Město, FYaha 1 Cetatnl tonurvkace Četa tni plocha

2762/9 HL mésto FYaha, Mariánské nám 2/2, Staré Mésto, FYaha 1 Draha Ostatní plocha

2762/10 H. město FYaha, Mariánské nám 2/2, Staré Město. FYaha 1 Ostatní konurukace Ostatní ptocha

LEGENDA:

REKONSTRUOVANÁ KANALIZACE

KANALIZACE

KANALIZAČNÍ ŠACHTAClL>o0 DOTČENÉ POZEMKY

ZÁBORY PRO STAVBU 

KRÁTKODOBÉ ZÁBORY
s

Výškové údaje v systému Balt p.v. 
Balt = Jadran - 0.4m

iK0-KA s.r.o. kancelář: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 (č. míst. D2083) 
tel.: 233321234, 224355444 fax: 233320329

Pare:

email: ko-ka0ko-ka.cz

[ Pn/iVedoucí pr XHn Cl f". \/.
'IVJ31Í.T.

■i ■■ ■■ m
Inq.

1 09/2018Datum:or.
Objednatel: PfQ?ská vodohospodářská společnost, as. ZatedcállO/2. Praha 1
Stavbo: Rekonstrukce konriizoce, ul. V Nové Hostivaři, OK 83K. Praho iq Uo.1/1/G83/00

Měřítko: 1:1000
Stupeň: DPS

Obsah: Číslo výkresu:

ZÁKRES STAVBY 

DO KATASTRÁLNÍ MAPYl P- 1992/18-C3)
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1 V» TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hlavního města Prahy 
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

»i ■

;u#

p TS K
O-K S

Na Výšinách 16
170 00 Praha 7

VYftlZUJE/IJNKAVÁS DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA
TSK/15177/15/2200/Me

PRAHA.dnc
19. 6.201b

V Nové Hostivaři, Zápotočni, 
OK 83K, č . inv. akce

Praha 15, Hostivař,Vůc
Průmyslová, rekonstrukce kanalizace
1/1/G83/00, ( investor PVS, a.s. ), DSP.

Projednali jsme dokumentaci pro stavební řízení a 

vydáváme toto technické stanovisko :

s narušením nového povrchu vozovky kom. Zápotočni, 

lhůtě ( viz. při ložené koordinační 

souhlasíme pouze za podmínek, že povrch vozovky

který je v záruční 

vyjádření ),

bude obnoven v celé šíři a v jedné souvislé ploše ( povrch 11

sloučit s povrchem 12 ) tak, aby po obnově v místě Š4 vznikla 

pouze jedna kolmá pracovní spára, a že investor uzavře smlouvu 

se zhotovitelem původní rekonstrukce vozovky na provedení

záruční lnutou v délcezpětného zásypu a oprav vozovky se 

trvání totožné s původní rekonstrukcí

MČ Praha

( investor původní 

15, Ing. Černá, <5. Cel.rekonstrukce

725 703 126 ),
při provádění stavebních prací v komunikacích a při 

zpětných úpravách povrchů komunikaci požadujeme dodržovat 

"Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací

a zásypů rýh pro inženýrské sítě", 

RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, 

s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 usnesení

a provádění výkopů 

schválené usnesením

RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014,
a případné konzultacebližší

Pátek, č.tel. : 257 015 368,

informaceveškeré

P■



Z hlediska oddělení správy kanalizačních staveb nemáme námitek

že stavbou nebude dotčena žádná stávající

práce jsou
a konstatujeme, 

kanalizační stavba ve správě 

prováděny tuneláží, těžní šachty jsou umístěny mimo stávající 

rovněž žádná nová kanalizační stavba, kterou by 

TSK, odd. 1800, převzalo do své správy a údržby, není budována

Chlum, č.tel. : 257 015 720,

TSK, odd. 1800

uliční vpusti;

- bližší informace p.

před terminem kolaudace požadujeme předání dokumentace
do oddělení 5300 TSK 

dokumentace, bližší

257 015 236 ). Výkresy

skutečného provedení stavby ( DSPS )

+ realizační( geodetické zaměření 

informace Ing. Žáčkové, č.tel.
budou předány v digitální formě 

vtx ) a označeny číslem

TSK.

s geodetickým

( formát např. dgn, dxf, dwg, vyk, 

akce

Kladné vyjádření od 

nezbytnou součástí pro ukončeni výkopového povolení a výpůjční 

smlouvy,

zamezením

2015-1025-01863, přiděleným oddělením koordinace

oddělení 5300 k předání této DSPS je

projektové dokumentaci přikládáme stanovisko 

které si ponechává PD pro vlastní
k této

od odděleni koordinace TSK, 

potřebu,
technické stanoviskože totozávěrem upozorňujeme,

jako podklad pro

MHMP, Praha 1, náměstí Franze Kafky 1, se

stanovisko vlastníka

kterým je
TSK slouží pouze

SVM
vztahy u komunikaci anutné řešit majetko-právni 

pozemků, které jsou ve správě TSK.

rovněž

TECH. SPRÁVA KOMUNIK ACI 
/tl. m. Prahy & /.7110-15

odné komisepřeaseda
/

Co: 1300,1300,2600,5300,2200/SK-ev.č.64872015,
MHMP-DOP, MHMF-SVM + návrh mejetko-právniho řešeni

: koordinační vyjádřeni TSK 1124/15/2600/Man k akci 
č.2015-1025-01863

Příloha

✓

2


