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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
podle ustanovení § 1785 a násl. zákon a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1. Smluvní strany:

1.1 ZařIzeni služeb pro Ministerstvo vnitra
státní příspěvková organizace zřízená dnem 1.1.1998 na základě Zřizovací listiny č.j.

1337/97 ze dne 8.12.1997,
se sídlem: PřípotočnÍ 300/12, Praha 10, Vršovice, PSČ: 101 01
zastoupená: ředitelem organizace panem Mgr. Romanem Švejdou, DiS.
IČO 67779999
DIČ: CZ67779999
ID datové schránky: iazgiwe
(dále jen ,,budoucí povinný")

1. 1.2 Hlavní město Praha
se sídlem: Praha 1, Mariánské nám. č. 2, PSČ 110 00
lČ: 00064581
zastoupené na základě plné moci
Pražskou vodohospodářskou společnosti a.s.
se sídlem: Praha 1 Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
lČ: 256 56 112
zapsána: v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vI. 5290
zastoupena: Ing. Petrem Burešem, ředitel obchodní divize, na základě pověření
(dále jen ,,budoucí oprávněný")

Smluvní strany konstatuji, že:

Budoucí oprávněný má zájem na provedení obnovy stávajícího řadu včetně přepojeni stávajících
přípojek vody pro areál povinného.
Z předložené projektové dokumentace je zjevné, že na pozemku parc.č. 1754/1, k.ú. Nusle dochází
pouze k obnově vodovodu ve stávající trase a obnově povrchů, na původních pozemcích parc.č. 1754/4
a 1813, (které po té byly sloučeny do pozemku parc.č. 1754/1), a 1820/4, k.ú. Nusle dochází pouze
k obnově povrchů, a na pozemcích parc.č. 2910/121 a 3122/2, k.ú. Nusle se umIst'uji nové trasy
vodovodních řadů DN150, vodovodního řadu DN200 a rekonstruuje se část stávajici trasy vodovodního
řadu DN200, vodovodního řadu DN150, vodovodního řadu DN100 a vodovodní přípojky dn150. K těmto
pozemkům je nezbytné zřídit nové věcné břemeno na vodovodní řady. stávající vodovodní vedení není
smluvně projednáno mezi smluvními stranami a v katastru nemovitosti není vyznačeno oprávněni
k umístění a oprav stávajícího vedeni ve prospěch budoucího oprávněného. Rozsah nově umístěných
budovaných a rušených sítí, včetně ochranného pásma je uveden v příloze č. 7.3. této smlouvy.

2. Prohlášeni stran

2.1 Budoucí povinný prohlašuje, že Česká republika vlastní a Zařízeni služeb pro Ministerstvo vnitra
je příslušné hospodařit s pozemky parč. č. 3122/2, 1754/1 a 1820/4 v k.ú. Nusle, obci Praha, tak jak
jsou zapsány na listu vlastnictví č. 172 a parč. č. 2910/121, zapsaný na listu vlastnictví 8013, vše
pro k.ú. Nusle, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálni pracoviště Praha (dále jen
obecně ,,dotčené pozemky').

2.2. Budoucí povinný souhlasi s umístěním a realizaci stavby vodovodu na dotčených pozemcích, a
to v rozsahu podle situace dle projektové dokumentace vypracované ŠATRA spol. s r.o. č.z.
1144/16/700, která je pevně jako samostatná příloha připojena k této smlouvě, (příloha uvedená v
7.2) která tvoří nedIlnou součást této smlouvy. Budoucí povinný souhlasí, aby tato smlouva, doplněná
o písemnou dohodu smluvních stran o rozsahu, místu, čase a odsouhlasených omezeních provozu
budoucího povinného na dále uvedených pozemcích, byla podkladem pro příslušné správni řízení,
přičemž není prostým souhlasem budoucího povinného se stavbou. Budoucí povinný má právo se
v řízení, vedeném přIsIušnými orgány o přípustnosti stavby vyjádřit, popřípadě podat oprávněné
námitky, přičemž ale je a) ustanoveními této smlouvy a dohody smluvních stran o rozsahu, místu,
čase a odsouhlasených omezeních provozu budoucÍho povinného vázán a b) pokud případné
skutečncsti, později budoucím povinným zjištěné, nebyly touto smlouvou sjednány.
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3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem této smlouvy je závazek smluvnich stran k vymezeni a zřízení služebnosti podle
ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a její vklad do
katastru nemovitostí, a to na základě smlouvy o zřízeni služebnosti (dále také ,,budoucí smlouva"), která
bude uzavřena za podmínek uvedených v článku 3. a 4. této smlouvy.

3.2 Budoucí smlouvou budoucí povinný, jako subjekt hospodařící s dotčenými pozemky, zřIdi
ve prospěch budoucího oprávněného, jako vlastníka zařízenI, právo služebnosti, odpovidajíci
služebnosti inženýrské sitě, spočÍvajicí v právu na dotčeném pozemku umístit, (rozsah je uveden
v příloze č. 7.3) provozovat a užívat zařIzení, a to v rozsahu podle snímku z projektové dokumentace,
kde jsou vyznačeny ochranné pásma budoucí služebnosti (rozsah zatíženi pozemku se stanovi na 1,5 m
od středu na obě strany) a dále v právu přístupu budoucího oprávněného na dotčené pozemky za
účelem zajištění provozu, oprav a údržby zařIzenI.

3.3. Služebnost bude podle budoucí smlouvy zřízena na dobu neurčitou.
3".4 Budoucí oprávněný vyzve budoucího povinného k uzavření budoucí smlouvy o zřizení služebnosti
nejpozději do 3 měsíců po vydáni kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Spolu
s návrhem budoucí smlouvy o zřízeni služebnosti zašle budoucí oprávněný budoucímu povinnému
geometrický plán s vyznačením urMstění služebnosti a znalecký posudek na obvyklou cenu zřizované
služebnosti v místě a čase obvyklé. Budoucí povinný po té uzavře smlouvu o zřízenI služebnosti
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců po obdržení kompletní výzvy budoucího
oprávněného.

3.5. Stavba je vedena u budoucího oprávněného pod názvem ,,Obnova vodovodních řadů, úl. Na
Pankráci a okolí, Praha 4".

4. Další ujednáni

4.1 Uzavřením této smlouvy vzniká budoucímu oprávněnému:
a) právo zřídit stavbu dle budoucího platného rozhodnutí o přípustnosti stavby;
b) právo tuto stavbu provozovat, tj- vjíždět a vstupovat na dotčené pozemky za účelem pravidelné

kontroly, údržby a oprav stavby při respektováni dále uvedených podmínek, stanovených tuto
smlouvou;

C) povinnost ohlásit případné plánované opravy vyžadujici správni řÍzeni;
d) právo na uzavření smlouvy o zřízeni služebnosti v terminu dle článku 3. této smlouvy.
e) povinnost uhradit budoucí straně povinné finanční náhradu dle článku 4.3 až 4.6 této smlouvy.

4.2 Uzavřením této smlouvy vzniká budoucímu povinnému:
a) povinnost strpět výstavbu, umÍstění a provoz zařízenÍ:
b) právo na uvedeni dotčeného pozemku do předchozího stavu po realizaci stavby, a to na náklady

budoucího oprávněného;
c) právo na jednorázovou finanční náhradu za zřízeni služebnosti podle článku 4.3 až 4.6 této

smlouvy.

4.3 Služebnost podle ČI. 3. a ČI. 4. této smlouvy bude zřízeno za úplatu stanovenou aktuálním
znaleckým posudkem ke dni podpisu následné smlouvy o zřízeni služebnosti, nejméně však ve výši
20. 000, - KČ. K úplatě bude připočtena DPH podle platných obecně závazných právních předpisů.
Zpracováni znaleckého posudku zajisti na vlastni náklady budoucí oprávněný.

4.4 Úplatu za zřízeni služebnosti včetně DPH uhradí budoucí oprávněný bezhotovostně na účet
budoucího povinného do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o provedení vkladu práva
odpovÍdajÍciho služebnosti inženýrské sItě do katastru nemovitosti od přIsIušného katastrálního
úřadu a obdrženi daňového dokladu dle č. 4.6.

4.5 Po uzavření smlouvy o zřIzenI služebnosti bude proveden návrh na vklad práva odpovjdajÍcÍho
služebnosti inženýrské sItě do katastru nemovitostí. Návrh na vklad tohoto práva bude na Katastrální
úřad pro hlavní město Prahu, Katastrálni pracoviště Praha, podán prostřednictvím budoucího
oprávněného. Poplatky souvÍsejÍcÍ s podáním návrhu na vklad uhradí budoucí oprávněný.

4.6 jednorázová finanční náhrada podle článku 4.3 této smlouvy bude budoucímu povinnému
uhrazena na základě faktury - daňového dokladu vystavené v tištěné podobě po podáni návrhu na
vklad práva odpovídajÍcÍho věcnému břemenu do katastru nemovitosti (den vystaveni daňového
dokladu bude považován za den uskutečnění zdanitelného plnění).
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4.7 Budoucí oprávněný je povinen oznámit vstup na dotčené pozemky, ke kterému je oprávněn z
této smlouvy, a to písemným oznámením doručeným nejméně 5 pracovních dnů předem na adresu
budcucľho povinného. Toto neplatí pro případy havárie, kdy je budoucí oprávněný povinen oznámit
vstup na nemovitosti bez zbytečného odkladu nejdéle však do 5 dnů ode dne vstupu.

4.8 Budoucí oprávněný je povinen šetřit co nejvíce majetek budoucího povinného a uvést
bezodkladně na vlastni dotčené pozemky po provedení prací do původního stavu, a není-li to
možné, s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajĹcÍmu předchozímu účelu nebo
užívání nemovitosti,

4.9 Pro každý případ porušeni povinností uvedených v odst. 4.8 tohoto článku budoucím
oprávněným sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- KČ, kterou je budoucí
oprávněný povinen uhradit do 30 dnů ode dne doručeni písemné výzvy budoucího povinného. V
pochybnostech se má za to, že výzva byla doručena třetí den ode dne odeslání.

4.10 Pokud realizací stavby vznikne na majetku budoucího -povinného škoda, je tento oprávněn
vymáhat na budoucím oprávněném mimo smluvní pokutu i úhradu nákladů vynaložených na
odstraněni způsobené škody. Budoucí oprávněný ze služebnosti je povinen náklady na uhrazení
škody přesahující výši smluvní pokuty budoucímu povinnému ze služebnosti uhradit do 30 dnů ode
dne doručeni písemné výzvy budoucího povinného z služebnosti. V pochybnostech se má za to, že
výzva byla doručena třetí den ode dne odeslání.

4.11 V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty a nákladů dle článků 4.9. a 4.10 je budoucí
oprávněný povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodleni.

4.12 Budoucí oprávněný bere na vědomí, že smlouva o zřízeni věcného břemene podléhá schváleni
Radou hl. m. Prahy.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit v následujÍcÍch případech:
a) stavbou budoucího oprávněného nedojde k dotčeni nebo omezeni dotčeného pozemku,

uvedeného v článku 2. této smlouvy:
b) nedojde-li k vydáni příslušných povoleni a stavba nebude realizována. O této skutečnosti je

budoucí oprávněný povinen informovat budoucího povinného bez zbytečného odkladu, nejdéle
však do jednoho měsíce ode dne plánovaného dokončeni stavby loznačeného stranou
oprávněnoul, s tlm, že Dotčená nemovitost nebyla dotčena. Za nesplnění této povinnosti se
budoucí oprávněný zavazuje uhradit budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 20.000.- Kč.

Odstoupením se smlouva ruší a toto odstoupení je účinné doručením písemného projevu této vůle
druhé smluvní straně.

6. Závěrečná ustanoveni

6.1 Smlouva a právní vztahy z ni vyplývajki se řídí právním řádem České republiky.

6.2 Budoucí povinný je vázán podle ČI. 3 Zřizovací listiny ZSMV omezením, stran zatížení
nemovitých věci, a zatížit nemovitou věc břemenem nebo závazkem může pouze po souhlasu
zřizovatele ZSMV. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího schválení zřizovatelem Budoucího
povinného, a to Ministerstvem vnitra. Na poskytnutí schválení Smlouvy nemají SmWvní strany
jakýkoliv právní nárok. Nedostane-li Budoucí povinný souhlas svého zřizovatele k zatíženi nemovité
věci služebmstí, je oprávněn od této smlouvy odstoupit a Budoucí oprávněný bere na vědomí, že
není oprávněn domáhat se uzavřeni budoucí smlouvy a nemá nárok požadovat po budoucím
povinném náhradu škody či jakoukoli jinou finanční kompenzaci.

6.3 Na právní vztahy vyp|ývajĹcĹ nebo souvisejÍcĹ s touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se
přiměřeně uplatni ustanovení občanského zákoníku.

6.4 Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě pIati pro případné právni nástupce obou smluvních
stran, Budoucí povinný se podpisem této smlouvy zavazuje, pro případ prodeje dotčeného pozemku
nebo jeho části, zavázat převodní smlouvou nového vlastníka (nabyvatele), k uzavření smlouvy o
zřizej}í služebnosti, pokud by k převodu dotčeného pozemku došlo ještě před uzavřením takové
smlc,úv'/ budoucím povinným.
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6.5 Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že uveřejnění této smlouvy i budoucí smlouvy
v Registru smluv provede ve lhůtě 30 dnů od uzavření této smlouvy a následně i budoucí smlouvy
Zařízeni služeb pro Ministerstvo vnitra. Před uveřejněním smlouvy a budoucí smlouvy je Zařízení
služeb pro Ministerstvo vnitra povinna odstranit z textu těchto smluv a jejich příloh údaje podkéhajíci
ochraně osobních údajů v souladu s § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
podpisy zástupců smluvních stran. Při zveřejňováni smlouvy budou respektována pravidla pro
znečitelněnľ údajů stanovená zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

6.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

6.7 Pro případ, že se některá ustanoveni této smlouvy či jakékoliv její části stanou neplatnými či
zdánlivými, zavazuji se smluvní strany nahradit takové neplatné či zdánlivé ustanovení novým
platným ustanovením, které bude zachovávat smysl a ekonomickou podstatu ustanovení původního.
Strany se tak zavazují učinit ve lhůtě 90 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení výzvy
oprávněného k uzavření nové smlouvy povinnému.

6.8 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků
vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma
se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.

6.9 Tato smlouva je sepsána v 5 stejnopisech, každý s platnosti originálu. Každá ze smluvních stran
obdrží po podpisu této smlouvy dva stejnopisy této smlouvy, jeden výtisk smlouvy je určen pro
Ministerstvo vnitra.

6.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tohoto obsahu představuje úplnou dohodu o
veškerých jejích náležitostech a že neexistují jiné náležitosti, které měly strany v úmyslu ujednat.
Prohlašuji dále, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech
článcích této smlouvy připojuji své podpisy.

7. Přílohy

7.1 Situace
7.2 Výkresy znázorňujíci rozsah budoucího věcného břemene
7.3 Pověření Ing. Bureše

27. 11, 2019
"l 'l i 71' ·'
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SEZNAM PARCEL DOTČENÝCH STAVBOU

Obnova vodovodních řadů, úl. Na Pankráci a okolí, Prahz
Vodovodní řady-umístěni, rekonstrukce ve stávajIcI trase
Katastrálni území: Nusle (728161)
Obec : Praha 4
Okres . hl. město Praha _ _ ,_ .__

Vlastník Ŕad

. Způsob výměra LV bfej Způsob ochrany nově umísťovaně úsekyParc.c Druh pozemku využíti

dle KN die KN dle KN DN500 DN400 DN300 DN200 DN150 DN100 DN80
q FY¶ m m m m m m

Ukrés . ni. mesto vrana - - "" " Ochranně
Vlastník Ŕad .. . pásmo- - . ZÁBOR

. Způsob . . BFEJ Způsob ochrany . . . Prípojka - Celk ä délk b d ' Pňp¶ka - - P z á kýParc.c Druh pozemku . Vymera LV nove umísťovane úseky nove dv a u ovaneho potrubí o n mvyuzíti -. . STAVENISTE
zrízovane

dle KN die KN dle KN DN500 DN400 DN300 DN200 DN150 DN100 DN80 DN500 DN400 DN300 DN2 CINBO
m2 m m m m m m m m m' 00 DN150 DN100m m m m m m m m

POZEMKY - L M STEN STAVEY
2910/121 zastavěná stavba na 3563 8013 Vlastnické práva - památkově chráněné 13.17 41.8 ' 19 54 13 52 162 6 obnova stávajiclho povrchu chodniku a zatravněné plochy

placha a pczemku č.p. Česká republika území
nádvoří 1623 , ,

Právo hQspQdaření s ma]etkerr, státu :v
Zařízeni služeb prči Ministerstvo vnitra, Připotcčni .
300/12. Vršovice. 10101 Praha - "" .. . .

3122/2 ostatní plocha ostatní 163 172 Vlastnické právo: - památkově chráněné 14.27 46.00 15.45 "" 113.5 obnova stávaµciho povrchu komunikace a chodmku
komunikace Česká repubhka území

Právo hospodaření s majetkem státu
Zařízeni služeb pro Ministerstvo vnitra, Připotcčni
300/12, Vršovice. 10101 Praha

OSTATN DO"ČENE POZEMK Y - VYSTAVM VODOVODU VE 3TÁVAjIC TRASE " ' 3.7 obnova stávajÍcÍho povrchu chQdr1iku a zatravněné plochy

1754/1 zastavěná zbořeniště 3582 172 Vlastnické právo" - - 0.25
plocha a Česká republika
nádvoří ,.',". ":!'

Právcj hospodařeni s majetkem státu _, , ,
Zařízeni služeb pro Ministerstvo vnitra, PřipQtoční "

F
300/12, Vršovice, 10101 Praha
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SEZNAM PARCEL DOTČENÝCH STAVBOU

Obnova vodovodních řadů, úl. Na Pankráci a okolí, Praha 4
Vodovodní řady-umktění, rekonstrukce ve stávající trase
Katastrálni území: Nusle (728161)

," Obec : Praha 4
i Okres . hl. město Praha

. Ochranné. Vlastnik Řad .. . pásmo- . . . . .. . ZÁBOR PoznámkyParč č. Druh pozemku Způsob výměra lv bpej ZpUob ochrany . . . . Prípojka . čelkova délka budovaného potrubi Pnpojka - -využiti nove umisťovane úseky nove STAVENISTE ĺ
zřizované '

dle KN dle KN dle KN dn5c10 Dhl400 dn300 dn200 dn150 dn100 dn8q dn500 dn400 dn300 dn200 dn150 dn1qc dn80

m m m m m m m m m? m m m m m m m m m2OSTATN DO"CENE POZEM1· T" - OBNOVA "OVRCHL , ZÁBOF STAVENISTE

1754/4 zastavěná zbořeniště 39 1?2 Vlastntcké právo - památkově chráněné 36.3 obnova stávajícího povrchu komunikace a chodníku
plocha a česká republika území L

(jKřés . ni. mesto vrana

. Ochranné
. Vlastnik - . .Parč č Druh pozemku ZPuZ°b výměra lv bpej ZpUob ochrany . . Rad . . přípojka p'sT" Celková délka budovaného potrubí přípojka ZABOf Poznámkyvyuziti nove umisťovane úseky nove STAVENISTE

zřizované
dle KN dle KN dle KN dn5c10 Dhl400 dn300 dn200 dn150 dn100 dn8q dn500 dn400 dn300 dn200 dn150 dn1qc dn80

m m m m m m m m m? m m m m m m m m m2
OSTATN DO"CENE POZEM1· T" - OBNOVA "OVRCHL , ZÁBOF STAVENISTE

1754/4 zastavěná zbořeniště 39 1?2 Vlastntcké právo - památkově chráněné 36.3 obnova stávajícího povrchu komunikace a chodníku
plocha a Česká republika území
nádvoří

Právo hospodařeni s majetkem státu
Zařízeni SI uZeb pro Mmisterstvo vnitra, Přípotočni
300/12. Vršovice. 10101 Praha

1813 ostatní plocha jiná plocha 38 172 vlastnické právo - památkově chráněné 10.9 obnova stávajícího povrchu chodníku
Česká repubhka území

Právo hospodařeni s majetkem státu.
Zařízeni služeb pro Ministerstvo vnitra, Připotočni
300/12, Vršovice. 10101 Praha

1820/4 zahrada - 132 172 Vlastnické právo' 132 památkově chráněné 0.4 obnova stávajicIho povrchu chodníku
Česká republika území

Právo hospodařeni s majetkem státu
Zařízeni služeb pro Ministerstvo vniÉra, PřipotoCni
300/12, Vršovice 10101 Praha

l

!
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SEZNAM PARCEL DOTČENÝCH STAVBOU

Obnova vodovodních řadů, úl. Na Pankráci a okolí, Praha á
Vodovodní řady-rušení

V l a S t 'l K

Parč č Druh pozemku ZPů2ob Výměra LV bpej Způsob ochrany Rušené úseky veřejných řadů Přiµôjka Celkové délky bouraného potrubí přípojka Poznámkyvyuziti

dle KN dle KN dle KN DN5QO DN400 DN300 DN200 DN150 DN100 DN80 DN500 DN400 DN300 DN200 DN150 DN100 DN80
2

m m m m m m m m m m m m m m m m m

POZEMKY - F USENI STAVAJ C CH VODOY óDU
1754/1 zastavěná zbořeniště 3582 172 Vlastnické právo" - - , 0.25 0.25

plocha a Česká republika F
nádvoří ',

.Právo hcispodaření s majetkem státu
Zařízeni služeb pro Ministerstvo vnitra, Připotoční !

Ť300/12, Vršovice, 10101 Praha
2910/121 zastavěná stavba na 3563 8013 Vlastnické právo - památkově chráněné ? 9.60 6.67 15.98 20.20

plocha a pozemku Česká republika území t
nádvoří č.p. 1623 .

Právo hospodařeni s majetkem státu"
Zařízeni služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotočni ".,
300/12, Vršovice, 10101 Praha j'

3122/2 ostatní plocha ostatní 163 172 Vlastnické právo - památkově chráněné -í 14.76 12.50
. . Ukomunikace Česká republika uzemi ;'

Právo hospodařeni s majetkem státu' "l,
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Připotočni
300/12, Vršovice, 10101 Praha

OSTATNI DO"ČENÉ POZEMK Y - OBNOVA =OVRCHU, ZABOR STAVENISTE
1813 ostatní plocha jiná plocha 38 172 Vlastnické právo - památkově chráněné

Česká republika území

Právo hospodařeni s majetkem státu
Zařizení služeb pro Ministerstvo vnitra, Připotočni
300/12, Vršovice, 10101 Praha

Katastrální území: Nusle (728161)
Obec : Praha 4
Okres : hl. město Praha

Stránka 3 z 3



'.j'.':"' '.
.Ž:..·

': '.
ť" ' '

,....:' "
.,·.1·':. ' .

.., . . .

,,.,.. ..

O2MOVA VODO'/ODNĹCH ŘADŮ, UL. TdA PANKRÁC! A OKOLÍ, PRAHA 4.
:'é': " Objekt

.·':'.': poř. č.p./č.o. majitel (správce)
čísla

čislc parcely adresa, telefon

j; '
VP4 č.µ. 1634 Vlastnické právo

č.parc. Česká republika,
1823 Právo hosmdařmi e maietkem státu

Objekt přípojka 7udom&
poř. č.p./č.o. majitel (správce) 3tá\/ajici připujka nová přípojka stávajici " nový
čísla

čislc parcely adresa, telefon DN/mateľiá|/dé|ka DN/materiál/délka veř. části typ, umístěni typ, umístěni ON

VP4 č.µ. 1634 Vlastnické právo DN150/LT ::jN150,'TLT/'1 '1 .9m Q=3Cm3/h 8U "
č.parc. Česká republika,
1823 Právo hcspodařerii s majetkem státu

Zařizeřň služeb pro Ministerstvo vnitra, PřipctočM 300/12, Vršovice. 10101 Praha 10

kcíntakt: JUDr. VladiH: Kafka, ZSMV odděleni správy Removitého majetku, tel: 605 205 412,
tel: 974 844 529, email:v,kafka@zsmv.cz
Ing Jaroslava Poh!civá, tel 974 816 491, tel 604 694 736, email' j pohlova@zsmv.cz

-pozrtámky

Ycdoměrná sestava v suterénu cca 1,8m pod

stropní deskou, tj. cca 2m pod terénem
chcdniku. Pdciha přípojky neodpovídá evidenci
pvk. připojka je v prcstoru chodníku zakončena
íl místě stávajiciho armaturního uzlu, kde se
µr(jpojujÍ řady DN150 a DN100. Trasy nelze s
ohledem ke čleriitgsti objektu přesně odměřit.
Pi"avděpcdobně vede v prodlouženi řadu DN150.
Tato skutečnost musí být při realizaci ověřena
kopanou sondcu. V rámci objektu an nelze s
chledem na zajištění objektu provádět
zaměřováni místnosti a tím přesně stanovit
polohu prostupu na vnější straně objektu.
Pctrubi přípojky prochází konstrukci stěny a je
4avebňě zapraveno bez průchůdky. pňµcijka
Dude přepojena před objektem.
objekt mv je napojen pomocí dvou přípojek
DN150. Druhá přípojka je z prostoru ulice
Ľomnického a bude odstavena při výstavbě
řadu C {výluka řadu). Vhledem k typu objektu
a vYsoké požární ochraně (zvláštní režim
ochrany) musí být zachována vždy alespoň
jedna přípoika v provozu.

l Z



= PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.

POVĚŘENÍ
Představenstvo společnosti (dále jen jako ,,Představenstvo") Pražská vodohospodářská
společnost a.s., se sídlem Praha l, Žatecká 110/2, PSČ: 110 00, IČ: 25656112, zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5290, (dále též jen
jako ,,Společnost") tímto pověřuje

Ing. Petra BureŠe

tím, aby:
l) za Společnost činil právni jednání, která se vztahují k investičním akcím Společnosti, a
směřují zejména k uzavření smluv o dílo, a/nebo smluv kupních, a/nebo smluv o nájmu
nebo výpůjčce, a/nebo smluv příkazních, a to pouze nepřesahuje-li hodnota závazku, práva
či věci, která je předmětem příslušného právního jednání v případě zakázky na dodávky
nebo služby částku 2.000.000,- KČ bez DPH (slovy: dvamiliony Komň českých), v případě
zakázky na stavební práce částku 6.000.000,- KČ bez DPH (slovy: šestmilionů korun
českých),
2) prováděl všechny úkony směřující k zadáváni sektorových veřejných zakázek
Společnosti s výjimkou uzavíráni smluv, přičemž tím není dotčeno oprávněni dle bodu l
tohoto Pověřeni,
3) za Společnost jednal v rozsahu plné moci udělené Společnosti Hlavním městem Prahou,
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha l, lČ: 00064581; a to pouze v případech, které se
vztahují k investiční činnosti Společnosti, zejména smlouvy o budoucím věcném břemenu,
o věcném břemenu, o výpůjčce a to pouze nepřesahuje-li hodnota závazku, práva či věci,
která je předmětem příslušného právního jednání, částku 1.000.000,- Kč bez DPH (slovy:
jedenmilion korun českých).

Představenstvo tímto pověřuje Obchodního ředitele, aby ohledně záležitostí uvedených shora
za Společnost:

- činil veškerá potřebná právní jednání, zejména, aby zavíral a podepisoval smlouvy a
jiné písemnosti, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, podával
opravné prostředky, námitky nebo rozklad, popř. se jich vzdávala

- jednal se třetími osobami a/nebo soudy a/nebo orgány státní správy a/nebo orgány
územní samosprávy, a to včetně uplatňování nároků a vzdání se práva opravného
prostředku;

- činil další právni jednání, které s naplňováním tohoto pověření souvisejí.
Obchodní ředitel je oprávněn, při výkonu práv a povinnosti vyplývajících z tohoto pověřeni,
dát se zastupovat dalším zástupcem z řad zaměstnanců Společnosti.

¶

Tímto pověře " se ruší předchozí pověření

I
předseda představenstva

Obchodního ředitele ze dne 8.10. 2012.

místopředseda představenstva
Zateäcá 110/2 110 00 Praha 1 lČ 25656112 DIČ CZ25656112

BankQvnl spojeM ČJeská 5poři(e!na a s č u 6060522/0800 ¢eskos|ovenská obchcdnt banka. a s , č.ú ¶17411663/0300
Ťel. Fax ww pyš cz Zápis do OR 1 4 1998 je veden u Městského soudu v Praze oddíŕ B vlozka 5290


