
Smlouva o spolupráci a o koordinaci vzájemných potřeb 
při výstavbě bytového domu v lokalitě ulice Sušilova, 

uzavřená jako inominátní, dte par. 1746, odst. 2, zákona é. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
(dáte jen: „zákon"). 

1. Smluvní strany 

1.1. Obchodní korporace 

DNK invest Development s, r. o., 

sídlem: Štverákova 2777/24, Praha 9 Horní Počernice, 193 00, česká republika, 
IČO: 059 15 848, 
DIČ: CZ 059 15 848, 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: Ing. Jiřím Kučerou, jednatelem. 

Společnost DNK Invest Development s. r. o. je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze v oddílu C, vložce 272699. 

(dále jen: „stavebník"), 

a 

1.2. právnická osoba 

Společenství vlastníků domu Sušilova 1506, 

sídlem: Sušilova 1506, Praha 22 Uhříněves, 104 00, Česká republika, 

IČ: 725 47 189, 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: Ing. Zdeňkem Herštíkem, předsedou SVJ, 
(dále jen: „sousedící vlastník"), 

(společně též jen „smluvní strany" nebo „strany), 

.uzavírají níže uvedeného dne spolu tuto 
smlouvu o spolupráci a o koordinaci vzájemných potřeb 

při výstavbě bytového domu v lokalitě ulice Sušilova. 
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2. Předmět smlouvy 

2.1. Stavebník připravuje novostavbu bytového domu a úpravu napojení stávajícího objektu Č. p. 1282 na 
inženýrské sítě na pozemcích p. Č. 1906/35, 1906/36 a 1906/37, to vše v katastrálním území 
Uhříněves (dále jen: „stavba"). 

2.2. Sousedící vlastník sdružuje spoluvlastníky bytového domu č. p. 1506 (dále jen: „dům") a pozemku 
p. Č. 1906/34, obé v katastrálním území Uhříněves. Sousedící vlastník tuto smlouvu uzavírá na 
základě usnesení shromáždění vlastníků ze dne 20. 11.2018. 

2.3. Společným zájmem obou smluvních stran je citlivý a hodnotný rozvoj lokality, respektující její stávající 
charakter a zachování dobrých vztahů se všemi subjekty, kterých se stavba v lokalitě týká. Cílem této 
dohody je především realizace uvedené stavby a současně rozšíření a zkvalitnění veřejně přístupných 
zelených ploch v lokalitě pro stávající i nové obyvatele. 

2.4. Předmětem této smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran, kterými 
smluvní strany vzájemně umožní efektivní povolení a vznik výše uvedené stavby. 

2.5. Smluvní strany se nad rámec níže uvedeného zavazují, poskytnout si vzájemnou součinnost 
a vstřícnost, v maximální možné míře, kterou lze při zachování dobrých mravů vzájemně požadovat, 
a to po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1. Stavebník se zavazuje, že: 

3.1.1. Stavba bude mít nejvýše čtyři nadzemní podlaží s tím, že první podlaží bude v úrovni stávajícího 
terénu. Hmota nového objektu se nezmění oproti předané projektové dokumentaci, tj, nedojde 
k dodatečnému posunu hmoty k hranici sousedního pozemku. 

3.1.2. Stavebník provede práce pro zlepšení stavu veřejně přístupných ploch v lokalitě ulic Sušilova a Fr. 
Diviše v maximální výši 200 000,00 Kč (slovy: „dvě stě tisíc korun českých") bez DPH, zejména na 
realizaci dětského hřiště či jednotlivých herních a sportovních prvků pro děti i dospělé, rozšíření či 
dopinění zeleně, opravu či úpravu stávajícího vybavení a stavu venkovních ploch. Práce budou 
stavebníkem provedeny a uhrazeny nejpozději do jednoho roku od dokončení stavby. Práce mohou 
být provedeny jak na plochách v majetku obce, tak na plochách spoluvlastněné vlastníky bytového 
domu. Konkrétní prvky a práce navrhne sousedící vlastník, náklady spojené s realizací uhradí 
stavebník. 

3.1.3. Stavebník se zavazuje, že v rámci změny stavby před dokončením zajistí, že plochy na svém pozemku 
p. Č. 1906/37 uvedené v příloze Č. 01 této smlouvy jako plochy „1" a „2" budou vedeny jako zelená 
plocha a budou veřejně přístupné. 

3.1.4. Zelená plocha mezi stavbou a sousedním pozemkem Č. 1906/16 bude po dokončení stavby přístupná 
veřejnosti a to přímo z komunikace na pozemku Č. 1906/35. Na této ploše bude před dokončením 
stavby umístěn nejméně jeden herní nebo sportovní prvek. Konkrétní prvek nebo prvky vybere 
stavebník z nejméně 3 možnóstí, které navrhne sousedící vlastník. Stavebník zajistí dodávku a 
realizaci na své náklady. Pokud tento náklad přesáhne 25 000 Kč bez DPH, bude tento rozdíl čerpán z 
příspěvku uvedeného v článku 3.1.2. smlouvy. 

3.1.5. Rozšíří zelenou plochu v rohu před stávajícím objektem na pozemku Č. 1906/3 tak, aby na této ploše 
byla následně umístěna lavička a nejméně jeden hrací prvek pro děti (např. pískoviště, kolotoč nebo 
houpačka). 

3.1.6. Při realizaci stavby maximálně omezí negativní dopad na výstavby na sousední domy a pozemky, 
zejména hluk, prašnost, znečištění ovzduší a veřejných komunikací. Stavební práce budou realizovány 
pouze v čase mezi 7:00 a 19:00 v pracovní dny a 8.00 a 18:00 v ostatní dny. 

3.2. Sousedící vlastník se zavazuje: 

3.2.1. 0 uzavření a obsahu této smlouvy bude neprodleně informovat všechny spoluvlastníky domu a další 
spoluvlastníky pozemku p. č. 1906/34. 
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3.2.2. Informovat všechny spoluvlastníky domu o skutečnosti, že podmínkou platnosti této dohody je 
součinnost při povolení výše uvedené stavby, zejména pak nepodání námitky nebo žaloby proti 
vydanému povolení dané stavby. 

3.2.3. Strpět realizaci stavby (za dodržení odstavce 3.1.6 této smlouvy). 

3.3. Stavebník je oprávněn odstoupit od uvedené smlouvy v případě, že kdokoliv ze spoluvlastníků domu 
č.p. 1506 podá námitku nebo žalobu proti povolení stavby a způsobí zpoždění realizace stavby. 

3.4. ustanovení se nepoužije 

3.5. Sousedící vlastník je oprávněn v nezbytném rozsahu informovat o textu smlouvy i zástupce ostatních 
bytových domů v lokalitě. 

4. Ostatní smluvní ujednání 

4.1. Každá ze smluvních stran je povinna poskytnout na žádost druhé smluvní strany veškerou nezbytnou 
součinnost, nutnou ke spinění této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s podmínkami obsaženými v předmětných správních 
povoleních a v jiných dokumentech definujících stavební a územní limitace. 

5. Platnost a účinnost smlouvy 

5.1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, do úpiného spinění všech práv a povinností v této 
smlouvě sjednaných. 

5.2. Platnost smlouvy počíná dnem, kdy smlouvu podepíše poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak 
nabývá dnem zahájení společného územního a stavebního řízení dané stavby. 

5.3. Účinnost této smlouvy může být ukončena nebo změněna písemnou dohodou smluvních stran. 

5.4. Závazky, plynoucí z trvání a pinění smlouvy jsou účinné a vymahatelné i po ukončení účinnosti 
smlouvy. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Tato smlouva vznikla též proto, aby předcházela možným budoucím sporům a konfliktům smluvních 
stran. Smluvní strany též výslovně uzavřením této smlouvy konstatují, že mají a zachovají si dobrou 
vůli ke smírnému řešení jakýchkoliv vzájemných budoucích sporů. Pokud takové jednání nepovede 
k vyřešení sporné otázky, rozhodnou o sporu mezi smluvními stranami obecné soudy České republiky 
s místní příslušností dle sídla žalované strany. 

6.2. Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí ze smlouvy, jejich zajištění, změny a zánik, stejně jako 
otázky smlouvou výslovně neupravené, řídí se výhradně právním řádem České republiky 
s vyloučením kolizních norem, a to zejména zákonem. Na tuto smlouvu jako celek budiž pohlíženo 
jako na smlouvu inominátní ve smyslu par. 1746, odst. 2, zákona. 

6.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze sjednávat pouze formou písemných dodatků 
chronologicky číslovaných vzestupnou číselnou řadou. Platnost a účinnost těchto dodatků 
je podmíněna podpisem obou smluvních stran, jiná ujednání jsou neplatná. 

6.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost 
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
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6.5. Tato písemná forma smlouvy představuje úpinou dohodu stran o předmětu a náležitostech smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností se strany dohodly, že tato forma smlouvy nahrazuje případná veškerá 
předchozí jednání, rozhovory a dohody mezi nimi, která se týkala uzavření smlouvy se shodným 
předmětem. Zároveň strany prohlašují, že smlouva obsahuje veškeré náležitosti, které považují 
za předpoklad pro její uzavření a že všechny náležitosti, o kterých kterákoliv ze stran před uzavřením 
této smlouvy prohlásila, že dosažení shody o ní je předpokladem uzavření smlouvy, jsou již ve 
smlouvě obsaženy, nebo na nich, před jejím uzavřením strana již netrvala. 

6.6. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují podpisem smlouvy, že veškerá ustanovení 
a podmínky této smlouvy byly dohodnuty mezi stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, že s nimi souhlasí, na důkaz čehož připojují své ověřené podpisy. 

7. Podpisy smluvních stran 

7.1. Stavebník 

V Praze, dne 30. 11. 2018. 

7.2.Sousedící vlastník 

V Praze, dne 30.11. 2018. 

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 
Podle ověr.knihy pošty: Praha 105 

Uznal podpis na listině za vlastní: Jiří Kučera 
Datum a místo narození: 
Adresa pobytu: 

Druh a Č. předlož.dokl.totoznosti.: 
Ohn~nSkv nrtukaz 

Smetanová Magdalena Podpis, ú 

~ 

í/ Ing. Jiří Kuč~ _e s,r.o. 
~k va 277~7124 

O Fióm(~~~~i~~pl~l~~~~at4~ 9 
1Čo:05915848 0 

‚ 

........./. .1.....   ............... 

Ing. Zdeněk Herštík 
předseda výboru 

Společenství vlastníků domu Sušilova 1506 
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Příloha č. 01-- Nákres situace na pozemku p. č. 1906/37 
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