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DOHODA TSKRPOOSL1AA

číslodohody objednate|e: N9/19l4220/029 číslodohody zhotovitele: 1722044lsBDl018

o předčasném užívánístavby
uzavÍená dle ustanovení $ 123 zálkonač,.18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon),

v platném znění

(dźie téŹ jen,,Dohoda")

NŁev stavby: ,rVídeňská _2. etapa, Pľaha 4, č.akce 99978912"

I.
Účastníci dohody

Technĺcká spľáva komunĺkacíhl. m. Pľahy, a.s.
Rásnovka 77018,110 00 Pŕaha 1- StaľéMěsto
ĺČooząąlzse
DIČCZO3447286
zapsanáv obchodním Ęstříkuvedeném Městským soudem vPraze, spis. zn. B 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č,.il.: 2023 100003 /6000
zastoupená: Mgľ. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předseđoupředstavenstva

Pľof. Ing. Kaľlem Pospíšilem,Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDľ. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu dohody a veškeých jejich Dodatků jsou opľávněni zastupovat objednatele dva
členovépředstavenstva společně, z nichlž nejméně jeden musíbyt předsedou anebo
místopředsedou představenstva.

(dále téžj ako,'objednatel")
a

I)SILNICE GROUP, a.s.
Na Florenci 2116115,110 00 Praha 1 - Nové Město
lČo:azz 42 t05
DIČCZ62242l05
zapsaná v obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem vPraze, spis. zn. B 12069
zastoupena: Ing. Kaľlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (Společnost zasfupuje
vevšechzátležitostechkažďýčlenpředstavenstvasamostatně)

2)SYNEĘ s.ľ.o.
Dr. Milady Hoľiíkové58017, Liberec IV _ Peľštýn46001 Libeľec
ICO: 482 92 516
DIČCZ482925I6
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném kľajským soudem v Ústí ďLabem, spis. zn. C 5153
zastoupená: lng. Daliborern Kobrlern, jednatelem

JUDľ. Robeľtem Špofiem,MBA, jednatelem
Ing. Lubošem Váňou, jednatelem (Společnost zastupují ve všech zźiežitostechvždy
dva jednatelé společně)

tj. společnostĺ,které jsou sdruženy ve smyslu s27l6 a násl. zálkona č.89t2012 Sb. občansĘ
zákonĘ ve společnosti s názvem: ''Společnost- Vídeňská, Praha'' se správcem společnostĺ
SILNICE GROUP a.s. (společníkč.1), zastupujícím společnost SYNER, s.r.o. (společníkč.
2),na základě plné mocĺ ze dne 07.06.2017



Bankovní spojení:
č.ú.:

Raiffeisen bank, a.s.

500700921/5500

(''zhotovĺtel")

II.
Úvodní ustanovení

1. Účastníci dohody, tj. objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 02.08.2017 smlouvu o dílo
ě. objednate|e: N3/l7l4220l025, č.zhotovite|e: 1722044, dle $ 2586 a násl. zźkonač,.

89l20l2 Sb., občanský zákoník, jejímžpředmětem je: zhotovení díla ,,Vídeňská - 2.
etapao Praha 4, č.akce 999789ĺ2* dle pĄektové dokumentace, kterou zpracovala
společnost "sinpps s.ľ.o.", Dobrušská 1805/5, l47 00 Praha 4 (dále jen,,stavbď').

Jedná se o rekonstľukci vozovky a chodníkůvul. Vídeňská vúseku křiŽovatka
K Výzkumn;im ústavům_ nęojmenovaná ul. aa zastávkou BUS. Součástístavby je
ľekonstrukce autobusových zastávek,,Zelené domky".

ilr.
Předmět a rozsah předčasného užívání

1. Předmětem této dohody je předčasnévžívźnístavby před vydłánímkolaudačního
souilasu.

2. Předmětné dílo bude ke dni jeho předání apřevzetí v daném rozsahu schopno bezpečného
provozu.

rv.
Důvod předčasného užívání

1. Důvodem k předčasnémuuŽíváníje zprovoznění díla za účelemobslužnosti dané lokality
veřejným pľovozem před vydáním kolaudačníhosouhlasu. Kolaudačnísouhlas je možno
vydat ažpo zajištěnípotřebných vyjádření pro kolaudačnítízeĺí,tj.např. měření hluku a
vyjádření Hygienické stanice hl. m. Pľahy. obdrženívšech podkladů pľo zajištění
kolaudačníhosouhlasu se předpokládá do 31. 12.2019.

v.
Doba předčasného užívání

l. Doba předěasného užívźnibude vychźnetzplatného rozhodnutí o předčasnémužívźni
stavby vydaného příslušnýmspľávnímuřadem. Předčasnévžívánípočne béžetdnem
nabýí právní moci tohoto rozhodnutí o předčasnémuživźni,nebudełi v tomto
rozhodnutíjako počátečníden uveden den pozđější.
Doba předčasnéhouživźnije smluvními stranami đohodnutado vydáni platného
kolaudačníhosouhlasu příslušnýmsprávním úřadem, jemužbude předcházet pÍedźnia
pÍevzetícelého díla spolu s předáním dokladové části objednateli, max. do 3l.12.2019..



vI.
Podmínky předčasného užívání

Účastnícidohody se v souladu s ustanovením $ 123 zákona č.183t2006 Sb.,
o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dohodli
na následuiících podmínkách předčasnéhoužívánívÝše uvedenÝch stavebních
obiektů shora uvedenéstavbv:

l. zhotovitel souhlasí s předčasným uživźnímdíla ve smyslu článku III. tétoDohody.
Budou zajištěny následujícípodmínky pro předčasnéužívĺĺnidila
- zhotovitel se zdržítakových činností,kteréby ohľožovalypľovoz na předčasně

užívanémdíle,
- dílo bude předáno do předčasnéhouŽívánínazź.kladětéto Dohody,
- záručni doba na dílo předané do předčasnéhouživźnízapoěne běžet dnem nabýí

právní moci rozhodnutí o předčasnémuživźnivydaného příslušn;ým spľávním úřadem,
- případnéprokazatelné poškozeníűetíosobou předčasně uŽívanéhodíla je vyloučeno

z odpovědnosti zhotovite|e zavady díla,
- nebezpečíškody způsobenéveřejným pľovozem na díleuvedenán do předčasného

uživánípŤechéni na objednatele dnem zahźĄenípředčasnéhovžívźní,
- v pffpadě poškozeníněkterych částídíla v důsledku provozu (předčasného uŽívĺání)

zajisti opravu zhotovitel, a to nepľodleně na zék\adě pojištěnípůvodceškody.
objednatel uhradí zhotoviteli rozdíI mezi částkou hľazenou pojistitelem a plnou výší
ceny pffpadných oprav, tj. spoluúčastia DPH. V případě, Že původceškody nebyl
zjištěn, uhľadíobjednatel zhotoviteli plnou výši oprav.

- pokud z rozhodnutí oľgłínůveřejné správy nebo požadavkůobjednatele vyplyne
potřeba dalšíchúpľava opatření souvisejících se zajištěnímbezpeěného provozu'
zajisti toto zhotovitęl za úhľadua v určených termínech na základě objednávky
vystavené obj ednatelem.

2. objednatel zajisti po dobu předčasnéhoužívźníěištění,zimní službu a běŽnou údrŽbu.

vil.
Zá.ľěrečnáustanovení

1. Dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech se stejnou platností, ztoho 2 obdržíZhotovitel
a 4 objednatel (ztoho 1 x pro TDI, 1 x pro příslušnouoblastní správu TSK hl. m. Prahy,
a.s.' a 1 x jako doklad kŕizenío povolení předčasnéhouŽíváni stavby).

2. Dohoda nabýváplatnosti a účinnostidnem podpisu obou stran dohody.

3. Strany dohody prohlašují,Že se đohodlyna obsahu dohody, žebyla uzavřena po
vzájemném pľojednrĺní'nepffčíse dobľým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho
připojuj ívlastnoruění podpisy.

4. Strany dohody souhlasí s tím, aby tato dohoda 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 stranách
dohody, předmětu dohody, číselnéozĺaćenítéto dohody a dafum jejího podpisu.

5. Strany dohody pľohlašují,žeskutečnosti uvedené v této dohodě nepovaŽují za obchodní
tajemsfuí ve smyslu s 504 zákona ć. 89l20I2 Sb., občanskéhozákoníku, v platném znéni,
a udělují svolení k jejich lžítíazveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalšíchpodmínek.

6. Každá ze stran dohody potvľzuje, žepÍi sjednávaní tétodohody postupovala čestně a
transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této dohody a
veškerých činnostech s nísouvisejících.Strany dohody potvrzují, Že se seznámily se
zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen ,,CCP.'), které jsou uveřejněny



strrínkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazl,$i se týo zásady

dobv 1'lýanl smluvního vztahu dodrŽovat. KaŽdá ze stľan dohody se zavazuJe, ze bude

a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodnépodezření na spáchání trestného ctnu

k jeho spáchání, tj. tak, aby kteľékolize stľan nemohla dohody byt přičtena
podle zźk.č.4 I 8120 I 1 sb. nebo nevznikla tľestníodpovědnost Jednaj ících

osob podle zźk'.ě. 4012009 sb.
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