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SMLoUVA o vÝpŮĺČcn
(đálejen ,,smlouva")

uzavřend podle $ 2193 a násl. zúkonač.89/2012 sb., občanskýaźkoník,ve znění pozdějších
předpisů (ddle jen ,,občanskýzúkoník")

mezt
Městská část Praha 5
na adrese: nám. 14. října č.l38ll4, Praha 5, Smíchov, PSČI5O 22
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou'staľostkou
ICo: 000ó3631
DIČ:CZ0006363I
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

(dále jako,,půjčitel")na straně jedné

Dopravní podnĺk hl. m. Pľahy, akciová společnost
se sídlem Pľaha 9, Sokolovská 42/217, PSČ190 00
zastoupená Ing. Petľem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem
Urbánkem, místopředsedou představenstva
ICO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
zapsantĺ v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze dne 1 l.7. lggl, oddíl B
vložka847

(dále jako,,vypůjčitel")na stľaně druhé

(nebo dále takéspolečně ,,smluvní stľany")

ct. I
Předmět smlouvy

1) Půjčitelpľohlašuje,ževsouladusust. $ 19odst. 1a$34odst'3 zákonač,. 13112000Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon"), vykonává práva

/,



č í slo smlo
č í slo smlouvy

Lwy č iteIe: bude
a povinnosti V astní ka v rozsahu
zé lkoně Statutu

vymezené m V zákoně a za podmí nek stanoa hlavní ho města Prahy když byla
ven

(dále Jen ,,HMP,, )
mu V astní kem hlavntm městemse sí dlem Mariánské náměstí 2/2 Praha Staréspráva k pozemku zapsané ho u Katastľ ální ho

Město, I 0 0
pľ acoviš tě Pľ aha na LV ú řadu pľ o hl m Prahu,c 240 pro obec Praha, katastrální uzemipozemku HIuboč epy a

paľ c' č . 1793/27, o celkové  výměře 977 
^mz,druh 

pozemku: ostatní  plocha, způ sob
:ľ 'Tliľ 'unikace' 

jehoŽ 
'ák'"' (ortofoto;*Ð;;iiä r'"' u. l a nedí lnou souč

(dále jen,,Pozemek,, nebo,,předmět výpů jč ky..)

ástí

2) Vypů jč itel pľ ohlaš uje ZC Pozemek budetľ amvajové trati sí dliš tě
využ it pro potřeby stavby ,,ProdloBarľandov Holyně Slĺ venec.í ( dáleS tavby bude vybudována nová Jen Stavba"). V

stáv
tľ amvaJ ova trat' (vč etně souvisej í cí chzaŤ í zení )na ají cí smyč ku tľ amvajové tľ ati navazuji

navrŽené
se zastávkou S í dliš těBaľ randov vedoucí dosmyč ky SI venec. Investoľ em S

a
tavby Je Vypů jc itel

cl.z
Uč el a doba tľ vání  smlouly

1) Pů jč itel prohlaš uje' ž e nemánámitky proti ľ ealizaci Stavby uvedené  v č l. 1 té to smlouvyza ú č elem j ejí  rca\izace přenechá vá beztryIatnc uyp,iieiä li Pozemeř 
" 
řJ. ľ ĺ luuoč epy:

paľ c. č . 1793/27 _ trvalý zábor o výměře 343 m2

pro ú č elv vybudování tramvajové trati včdle gľ afické ho vš echJeJ í ch souč ástí a pří sluš enství avyznač ,enízź lboru,které pří lohou c.
v

Je 2 a nedí lnou souč ástí té tosmlouvy
2) Smluvní stľ any se dohodl ZE Pozemek

charakteru,
v bude vypů jcltelem vyuŽit zástavbutj pro tram vaJOVOU tľ at' a souvi sejí cí zařÍ zení

pro trvalé ho
trati, troIejové vedení , dráhové kabel

(multikanál DP odvodnění tľ am
násť upiš tí ch,informač ní v osvětlení zastávek, pří střeš ky tľ amvajsysté m). Stavba na ových
se souč ástí Pozemku. Je samostatnou vecl v pÍ ávní m smyslu nestáváJejí mvlastní kem Je vypů jč itel

a

3) Pů jč itel přenechává Pozęmek vypů jč iteli bezriplatně, a to na dobu urč itou, poč í najevstupem na Pozemek až  do an" uĹônó""í  St";ĺ ;:;joä 'ou;ĺ  do dne 31.12.2025'
4) Vzhledem k charakteĺ u 

.Stavby a budoucí m u využ ití  Pozemku berou smluvní  stľ any navědomí ' Že pů jč itel hodlá prástřednicruĺ - .uńt_ä .r*,ĺ  podat HMP návrh na odnětíPozemku z jeho.spľ ávy' zp'i'ou n'uj.tkó;;;'l," 
"io"rudání  trvale zastavěných č ástíPozemku bude přeđ mětem johody .";;rni;;ä iJä nami po dokonč ení  Stavby.

5) Vstup na Pozemek a tí m i zahájení pří sluš ných stavební ch prací  bude pů jč iteli oznámen zestľ any vypů jč itele pí semně č trnáct 1rł ; anĺ  před zahájení m pľ ací .

6) Před zahájení m pľ ací  bude Pozemek mezi smluvní mi stranami pľ otokolárně předán.
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llł jč iteIe.
ĺ oplněno

)ných v
r Praha
;věřena
tstł í lní
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už itÍ :
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č í s Io smlouvy piij č ite l e
č í slo smlouvy vypť jč iĺ ele: bude doplněno

č ls
Pľ áva a povinnosti lypů jč itele a pů jč itele

1) Vypů jč itel se zavazuje už ivat Pozemek v rozsahu uvedené m v ěl.2 odst. l té to smlouvy,
a to pouze k ú ěelu dohodnuté mu v té to smlouvě. V pří padě, Že nastane nemož nost dalš í ho
uŽití  předmětu výpů jč ky dle smlouvy, je vypů jč itel povinen tuto skuteč nost bez
zbyteč ,né ho odkladu pů j č iteli oznámil

2) Pů jč itel bere na vědomí , ž e ke splnění  ú č elu té to smlouvy budou pľ o vypů jč itele na
Pozemku provádět č innosti jí m sjednaní  zhotovitelé  a dalš í  jí m pověřené  právní  subjekty.
V pří padě š kody způ sobené  č inností  zhotovitele nebo jí m pověřených prä vní ch 

'uu.;.Li,ije povinen tuto způ sobenou š kodu nahradit pů jč iteli v plné m rozsahu uyp,i;eit.t.

3) Bez předchozí ho pí semné ho souhlasu pů jč itele není  vypů jč itel opľ ávněn přenechat
předmět výpů jč ky do už í vání  třetí  osobě, ktetá není  v pří č inné  souvislosti s naplnění m
ú ěelu té to smlouvy, ani jej zatěž ovat, zcizovat, zastavovat pů jč ovat, zatěž ovat věcnými
břemeny a sluŽebnostmi, nájemní mi smlouvami ani jinými právní mi vadami. Poruů ení
výš e uvedené  povinnosti je považ ováno za zvláš ť  hľ ubé , které  opravňuje pů jč itele
vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní  doby.

4) Vypů jč itel nese během Stavby povinnost náhrady š kody způ sobené  na majetku svěřené m
pů jč iteli nebo třetí m osobám v souvislosti s realizací  Stavby uvedené  v ei. l odst. 2 té to
smlouvy, jakož  i náhĺ ady veš keľ é  š kody způ sobené  zanedbánimpovinností  stavební ka ve
vztahu k dotč eným osobám. Pů jč itel se v té to vé ci zří ká jaké koliv odpovědnosti' V
pří padě, ž e by se jaké koliv třetí  osoby oprávněně domáhaly náhľ ady ú Jmy na jmění
(š kody) č i ú jmy na zdraví  po pů jč iteli, v souvislosti s realizaci Stavby na dotěené m
Pozemku, zavazuje se vypů jč itel vymáhat ú hradu oprávněně uplatňovaných nároků  po
stavební kovi'

5) Pů jč itel je oprávněn pľ ovádět kontrolu dodrŽování  podmí nek té to smlouvy vypů jč itelem
pŕ i uŽiváni předmětu výpů jč ky a v pří padě vzniku závad,, týo prokazatelným způ sobem
zdokumentovat, oznámit zjiš těné  závađ y a nedostatky nepľ odlóně vypů jč iteli a stanovit
lhů ty k jejich odstranění .

6) Pů jč itel je oprávněn pož adovat vydání  předmětu výpů jč ky vypů jč itelem i před skonč ení m
doby výpů jč ky, pokud vypů jč itel bude předmět výpů jč ky uŽí vat v rozpoIu s ú č elem, ke
které mu má slouŽit, nebo ho bude uŽí vat v rozporu s touto smlouvou. Pů jč itel je dále
opľ ávněn poŽadovat vydání  předmětu výpů jč ky vypů jč itelem i před skonč ení m doby
výpů jč ky v pří padě, ž e jej potřebuje vrátit dří ve z dů vodu, který nemohl při uzavřeií
smlouvy předví dat.

7) Vypů jč itel se zavazu1e, ž e po dobu trvání  té to smlouvy i kdykoliv po její m skonč ení  bude
na vlastní  náklady abez jakýchkoliv náľ oků  vů č i pů jč iteli provádEt veš kerou ú drŽbu,
veš keľ é  ú pravy i opľ avy Stavby, které  bude jejich stav vyŽádovat. Vypů jč itel se dále
zavazuje, ž e po dobu trvání  té to smlouvy, i kdykoliv po její m skônč ení , nahradí
jakoukoliv š kodu vzniklou v souvislosti se Stavbou nebó její m stavem způ sobenou
pů jč iteli nebo třetí m osobám.
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číslosmlouvy půjčitele:

číslosmlouvy vypťłjčiteĺe:bude dopĺněno

4) pozdějšíchpředpisů (dál jen ,,Zźtkon o registľu smluv"), do třiceti (30) dnůode dne

podpisu smlouvy poslední smluvní stľanou, které pľovede půjčitel.Smluvní strany beľou

na vědomí, že zveŤejnění osobních údajůve smlouvě uveřejněné v ľegistru smluv podle

věty pľvníse děje v souladu s tímto zákonem a s č1.6 odst. l písm. c) naŤizení

Evľopskéhopaľlamentu a Rady (EU) 20161679. Smluvní stľany prohlašují,Že skutečnosti

obsaženéve smlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu $ 504 občanského

zákoníku ani za důvěrnéinformace. Půjčitelbere na vědomí, Že Vypůjčitelje povinen na

Žádost třetí osoby poskýovat informace podle zákona č,.10611999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějšíchpředpisů a Že informace týkajícíse plnění této

smlouvy budou na žádost poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto

zákonem.

5) Tímto se ve Smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č,. l3llŻ000 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvľZuje' Že by|y splněny podmínky pľo platnost

právního jednání , a to usnesením Rady městské části č.15140012020 ze dne 15.4.2020.

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stľanami a účinnosti

dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv.

7) obsah této smlouvy můŽe byt změněn nebo doplněn pouze formou písemných dodatků

k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stľanami.

8) Tato smlouva je vyhotovena vpěti (5) stejnopisech, znichžpůjěitel obdržičtyři (4) a

vypůjčiteljeden (1) stejnopis.

9) Smluvní strany shodně pľohlašují,Že tuto smlouvu sepsaly na zélkladě pľavdivých údajů,

jejich pľavéa svobodné vůle,urěitě, vážně a sľozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně

nevýhodných podmínek, smlouvu si přeěetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho

připojují svépodpisy.

l0) S účinnostítétosmlouvy se rušíSmlouva o výpůjčcel4l)loi|dV 13 (ě. RS: 0000950013)

1l) Nedílnou součástítéto smlouvy je:

Příloha č.1 - ortofotomapa
Příloha č.Ż _ Situačnízákľes

V Praze dne: 2 1 -05- 420 V Pľaze dne:
- 6 -05- 2i]20
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Na základě souhlasu RMčč,i15ĺ40012020 ze dne 15.4.2020 k umístěníčásti stavby

tľamvajovétrati na pozemek päľc.č.1tg3ĺ27 rk.ú.Hlubočepy v rámci akce ''Prodloužení

tramvajové tľati sĺoiistĺBaľńndov-Holyně-Slivenec'' a ve znění Smlouvy o vypůjčceč'

4ĺ0lospĺ20dle ustanovením $ 184a u ňá'l"d.'jících zákona č.183/2006 Sb. v platném

znénídávám tímto souhlas s př"eoloženou situací a s uvedeným stavebním záměrem' Tento

souhlas nezakládá źádnémajetkoprávní vztahy'

Číslopo"emku: parc' č,.1793l27, k.ú. Hlubočepy

so,ĺ2

so 203

so 405

PS 902


