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Článek I. 
Strany smlouvy 

Vlastník nemovitosti: LOM PRAHA s.p. 
se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl A LX, vložka 283 
Zastoupený; JUDr. Janem Roučkem - ředitelem podniku 
Bankovní spojení: česká spořitelna, a. s., Budějovická 1912/64b, Praha 4 
číslo účtu; 994404-0141472001/0800 
IČ; 000 00 515 DIČ: CZ00000515 
Zástupce ve věcech finančních:  
Telefon:  Fax:  
E-maif:  
Zástupce ve věcech smluvních:  
Telefon;  Fax:  
E-mail:  GSM:  
Zástupce ve věcech technických:  
Telefon:  Fax:  
E-mail:  GSM:  

Zhotovitel stavby: TERMONTA PRAHA a.s. 
se sídlem Třebohostická 46/11, Strašnice, 100 00 Praha 10 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 1846 
Jednající:   

  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Nové Město, 114 07 Praha 1 
Číslo účtu: 000000-0019507071/0100 
IČ:  DIČ; CZ  
Zástupce ve věcech finančních:   

E-mai/:  GSM:  
Zástupce ve věcech smluvních:  
E-mail:  GSM:  
Zástupce ve věcech technických:   

E-maif:  GSM;  

(dále též společně jen „smluvní strany" nebo každá jednotlivě jen „smluvní strana") 

Článek li. 
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. bude na základě smlouvy o dílo č. V/30/0024/20 ze dne 11.6.2020 realizovat 
pro investora - společnost Pražská teplárenská a.s., IČ: 452 73 600, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 
Praha 7, stavbu nazvanou „Obnova PTV Kbely- li. etapa" (dále jen „stavba"). 

2.2 Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro realizaci stavby zpracované pro společnost TERMON
TA PRAHA a.s. projekční kanceláří AFRY CZ s.r.o. v dubnu roku 2020 pod zakázkovým číslem TP/0000429/19 a názvem 
„Obnova PTV Kbely - li. etapa" (dále také jen „OPS"). Část této liniové stavby bude prováděna na pozemku 
parc. č. 1945/1 k. ú. Kbely, obec Praha (dále také jen „pozemek"), který je ve vlastnictví české republiky a LOM PRA
HA s.p. má k tomuto pozemku ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, právo hospodařit. 

2.3 Stavba bude realizována bez územního rozhodnutí a stavebního povolení, respektive ohlášeni, neboť ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, takovéto 
rozhodnutí, povolení, respektive souhlas stavba vzhledem k svému charakteru nevyžaduje. 
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2.4 Název stavby: Obnova PTV Kbely - li. etapa. 
2.5 Místo stavby: Areál LOM PRAHA s.p. umístěný na adrese Toužimská 1058/22b, Kbely, 197 00 Praha 19. 
2.6 Účelem stavby je výměna stávajícího potrubí horkovodu a pokládka nového potrubí společnosti Pražská tepláren

ská a.s. v oblasti ulic Polaneckého a Toužimské. 

Článek Ill. 
Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem této smlouvy jsou podmínky, za nichž společnost TERMONTA PRAHA a.s. provede úsek stavby 
na pozemku parc. č. 1945/1 Kbely, obec Praha, ke kterému LOM PRAHA s.p. přísluší právo hospodařit. 

3.2 Pozemek je hlavní součástí bezprostředně navazujících pozemků, staveb a budov, které tvoří výrobní areál 
LOM PRAHA s.p. situovaný na adrese Toužimská 1058/22b, Kbely, 197 00 Praha 19. 

3.3 Předmětem této smlouvy jsou podmínky umožnění dočasného užívání částí pozemku parc. č. 1945/1 Kbely, obec 
Praha, v rozsahu vyznačeném v Příloze l. 1 za účelem dočasného skladování vykopané zeminy v rámci provádění 
stavby, zřízení dočasné skládky odstraněného potrubí obnovovaného horkovodu a nového potrubí pro obnovu 
horkovodu, umístění mobilní staveništní buňky a mobilního WC, včetně odstavné plochy pro stavební a dopravní 
mechanizaci nezbytnou pro realizaci stavby (dále souhrnně pouze „zaiízenl staveniltě"). 

Článek IV. 
Podmínky provedení stavby 

4.1 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. je povinna postupovat při provádění stavby s nejvyšší obezřetností 

a odpovědností, tedy tak, aby nedošlo k jakémukoli znehodnocení a poškození majetku v právu hospodařit 

LOM PRAHA s.p., jakož i třetích osob, a aby co nejméně byl LOM PRAHA s.p. a třetí osoby omezeny v užíváni tohoto 
majetku. 

4.2 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. je v plném rozsahu odpovědna za 'veškeré škody, které způsobí při provádění 
stavby na majetku v právu hospodařit LOM PRAHA s.p., jakož i třetích osob. 

4.3 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. je povinna při provádění stavby respektovat pokyny LOM PRAHA s.p. vedoucí 
k dodržování obecných bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů platných v areálu LOM PRAHA s.p., v němž 
bude část stavby realizována. Společnost TERMONTA PRAHA a.s. prohlašuje, že je seznámena s riziky uvnitř areálu 
LOM PRAHA s.p. a je povinna s nimi seznámit své pracovníky. 

4.4 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. se zavazuje při realizaci stavby dodržovat všechna ustanoveni příslušných platných 
technických a právních normativů, hygienických předpisů, BOZP a podnikových norem společnosti TERMONTA PRA
HA a.s. a společnosti Pražská teplárenská a.s. 

4.5 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zdržujících se v prostoru 
staveniště s jeho vědomím a zabezpečí, aby osoby zhotovitele stavby a jeho subdodavatelů pohybující se po staveništi 
byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. 

4.6 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, 
které vzniknou při provádění stavby, a plně nese následný možný postih ze strany státních orgánů. Na své náklady 
a zodpovědnost zajistí jakožto původce odvoz a zneškodnění všech odpadli vzniklých při realizaci stavby jakož 
i odstranění a likvidaci náletových porostů v ploše dočasného záboru nezbytného pro provedení stavby a v místech 
zřízení zařízení staveniště. 

4.7 Stavba bude provedena dle DPS v podobě projednané s LOM PRAHA s.p. v červnu 2020 a za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě. Jakékoli podstatné změny oproti této DPS (např. změny trasy, technologie provádění) v úsecích 
na pozemku dotčeného stavbou, které se budou přímo dotýkat práv a povinností LOM PRAHA s.p. z titulu práva 
hospodařit k pozemkům a dalšímu nemovitému.majetku, budou provedeny až po předchozím projednání a odsouhla
sení LOM PRAHA s.p. 

4.8 Úplná aktuální DPS bude po celou dobu realizace stavby k dispozici oprávněným zástupcům LOM PRAHA s.p. 
u stavbyvedoucího, přičemž LOM PRAHA s.p. si bude moci z této DPS pořizovat výpisy, opisy a kopie pro účely 
ověřování realizace stavby v souladu s touto projektovou dokumentací. 

4.9 Staveniště na pozemku je dáno přílohou projektové dokumentace označené Situace dočasných záborů konzulta
ce - li. díl, která jakožto Příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy, obsahující i rozsah dočasných záborů 
pro realizaci stavby. 

4.10 Pozemky, ke kterým LOM PRAHA s.p. přísluší právo hospodaření v této lokalitě, nebudou v rámci realizace stavby 
společností TERMONTA PRAHA a.s. užívány pro dočasné ani trvalé uskladnění zeminy, stavebního materiálů, staveb
ních odpadů apod., s výjimkou částí pozemku parc. č. 1945/1 Kbely, obec Praha, v rozsahu a za podmínek sjednaných 
v této dohodě. Výkopek vzniklý pří provádění zemních prací bude ukládán vedle výkopu v ploše vymezených 
dočasných záborů dle odst. 4.9 čl. IV. této smlouvy, přičemž bude po výměně potrubí horkovodu použít na zásyp 
výkopů. Přebytečný výkopek bude zhotovitelem stavby odvezen před jejím ukončením na řízenou skládku. Nové 
potrubí, jakož i odstraněné stávající potrubí horkovodu bude ukládáno na příslušných skládkách zařízení staveniště, 
přičemž veškeré skladované potrubí bude zhotovitelem stavby odvezeno před jejím ukončením. 
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4.11 Pozemky, ke kterým LOM PRAHA s.p. přísluší právo hospodaření v této lokalitě, nebudou v rámci realizace stavby 
společností TERMONTA PRAHA a.s. užívány pro odstavení stavební a dopravní mechanizace mimo dobu jejího 
aktuálního nasazení při provádění stavby, s výjimkou příslušné plochy zařízení staveniště. Smluvní strany se dohodly, 
že LOM PRAHA s.p. nenese žádnou odpovědnost za škody na odstavené stavební a dopravní mechanizaci zhotovitele 
stavby, respektive jeho subdodavatelů, i když bylo zástupci LOM PRAHA s.p. odstavení této mechanizace schváleno. 
Zhotovitel stavby je povinen po odstavení dopravní mechanizace po ukončení každé denní směny na příslušné ploše 
zařízení staveniště povinen zabezpečit tuto mechanizaci před úkapem ropných látek, které by kontaminovaly 
pozemek, na kterém bude dopravní mechanizace odstavena. 

4.12 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. nevyžaduje od LOM PRAHA s.p. pro realizaci stavby žádné dodávky elektrické 
energie, pitné vody apod. 

4.13 Osobou odpovědnou za realizaci stavby za společnost TERMONTA PRAHA a.s. je pan  stavbyvedoucí 
 Za LOM PRAHA s.p. je pověřen k vyřizování běžných technických a organizačních záležitostí 

spojených s realizací stavby pan , pracovník odboru VNS  
4.14 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. se zavazuje provést stavbu na pozemku, zřídit, užívat a odstranit zařízení stave-

niště pro stavbu na pozemku v těchto termínech: 
- předání a převzetí staveniště ..................................................................................................................... 15. 6. 2020 
- zahájení prací ............................................................................................................................................. 15. 6. 2020 
- ukončení prací ....................................................................................................................................... do 30. 9. 2020 
- předání a převzetí pozemků po dokončení stavby ............................................................................... do 30.9.2020 

4.15 Zhotovitel může realizovat stavbu na pozemku a užívat zařízení staveniště i ve dnech pracovního volna a klidu pouze 
ze závažných technologických důvodů, a to pouze na základě včasného předchozího projednání a schválení 
LOM PRAHA s.p. 

4.16 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. nejpozději při předání staveniště pro realizaci stavby na pozemku předá 
LOM PRAHA s.p. seznam osob, které budou stavbu provádět, a v souvislosti s tím budou vstupovat do areálu 
LOM PRAHA s.p. V seznamu bude každá osoba identifikována jménem, příjmením, druhem a číslem osobního 
dokladu, kterým bude tato osoba prokazovat svoji totožnost (občanského průkazu, cestovního pasu, popřípadě 
povolením k pobytu apod.). Současně společnost TERMONTA PRAHA a.s. předá LOM PRAHA s.p. seznam vozidel, 
které budou v průběhu stavby častěji vjíždět do areálu LOM PRAHA s.p. V seznamu bude každé vozidlo identifikováno 
tovární značkou, modelem vozidla a přidělenou registrační značkou. 

4.17 Seznamy uvedené v odst. 4.16 čl. IV. této dohody budou společností TERMONTA PRAHA a.s. po celou dobu provádění 
stavby průběžně aktualizovány. 

4.18 V případě požadavku společnosti TERMONTA PRAHA a.s. na provádění stavby na pozemku i ve dnech pracovního 
volna a klidu předá zhotovitel stavby LOM PRAHA s.p. dílčí seznamy osob a vozidel, které budou v konkrétních dnech 
vstupovat a vjíždět do areálu LOM PRAHA s.p. 

4.19 Pracovníci společnosti TERMONTA PRAHA a.s. budou používat pro vstup a výstup do areálu LOM PRAHA s.p. pouze 
bránu, která se nachází v Polaneckého ulici, a to pouze v souvislosti s realizací stavby na pozemku. Obdobné 
podmínky platí i pro vjezd a výjezd vozidel zhotovitele stavby. 

4.20 Pracovníci společnosti TERMONTA PRAHA a.s. nesmějí pří provádění stavby svévolně vstupovat do všech budov 
areálu LOM PRAHA s.p. 

4.21 Povolení ke kácení náletových porostů na pozemku v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci stavby a v místech 
zřízení zařízení staveniště je povinna si zajistit společnost TERMONTA PRAHA a.s. na vlastní odpovědnost a vlastní 
náklady, a to včetně úhrady všech poplatků a nákladů na kácení, likvidaci pokácených porostů a náhradní výsadbu. 
Zpracování a další nakládání s vytěženými náletovými porosty budou provedeny výhradně dle dispozic LOM PRA
HA s.p. 

4.22 Vnější oplocení areálu LOM PRAHA s.p. nebude při provádění stavby v místě křížení s trasou obnovovaného 
horkovodu rozebíráno. Pouze ze závažných technologických důvodů bude po předchozím projednání se zástupci 
LOM PRAHA s.p. možno demontovat příslušnou část oplocení, za podmínky řádného obnovení předmětného úseku 
plotu z originálních prvkú příslušného typu plotu zhotovitelem stavby. Společnost TERMONTA PRAHA a.s. se zavazuje, 
že jakékoli nezbytné prostupy provedené v příslušném úseku oplocení areálu LOM PRAHA s.p. budou po celou dobu 
jejich nevyužívání pro realizací stavby řádně provizorně zabezpečeny proti neoprávněnému vstupu cizích osob. Tyto 
prostupy v oplocení nesmějí být pracovníky společnosti TERMONTA PRAHA a.s. používány k vstupu a výstupu do areá
lu LOM PRAHA s.p. v souladu s ustanovením odst. 4.19 čl. IV. této smlouvy. 

4.23 Všechny pozemky, stavby a budovy v právu hospodařit LOM PRAHA s.p., které budou přímo dotčeny stavbou, nebo 
v souvislosti s jejím prováděním, budou společností TERMONTA PRAHA a.s. nejpozději ke dni jejich zpětného předání 
vyklizeny a uvedeny alespoň do původního stavu. 

4.24 K zásypu výkopů provedených v rámci provádění stavby bude použit DPS určený zásypový materiál a výkopek bez 
nežádoucích příměsí (např. vzniklých odpadů stavebních materiálů, zbytkú potrubí a jeho izolace, jiných druhů 
odpadů, vytěžených valounů, kořenů dřevin, zbytků pokácených dřevin). 

4.25 Všechny zpevněné povrchy, které budou v rámci stavby na pozemku a dalších pozemcích areálu LOM PRAHA s.p. 
odstraněny nebo poškozeny, budou nejpozději ke dni zpětného předání pozemku LOM PRAHA s.p. řádně obnoveny 
v jejich původním převládajícím provedení, přičemž všechny podkladní vrstvy budou řádně zhutněny. Všechny výkopy 
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provedené v úsecích se zatravněnými povrchy budou řádně zasypány výkopkem, zhutněny, urovnány, ohumusovány 
a osety travním semenem. 

4.26 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. je povinna protokolárně předat zpět LOM PRAHA s.p. příslušné části pozemku 
po skončení stavby nejpozději v termínu uvedených v odst. 4.14 čl. IV. této smlouvy. V zápisu o předání bude kromě 
jiného uveden soupis zjištěných závad a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. 

4.27 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. nejpozději do 2 měsíců od ukončení stavby předá LOM PRAHA s.p. situaci se 
zakreslením potrubí na pozemku dle jejich geodetického zaměření, včetně digitálních podkladů pro jejich přenesení 
do GIS LOM PRAHA s.p. (soubory typu dwg programu AutoCAD). 

4.28 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. odpovídá v plném rozsahu za plnění povinností ujednaných v této dohodě 
í ze strany svých subdodavatelů. 

Článek V. 
Dočasné uzívání částí pozemku 

5.1 Vlastník nemovitostí se touto smlouvou zavazuje umožnit zhotoviteli stavby dočasné užívání částí pozemku 
parc. č. 1945/1 Kbely, obec Praha, v rozsahu vyznačeném v Příloze č. 1 za účelem dočasného skladování vykopané 
zeminy v rámci provádění stavby, zřízení dočasné skládky odstraněného potrubí obnovovaného horkovodu a nového 
potrubí pro obnovu horkovodu, umístění mobilní staveništní buňky a mobilního WC, včetně odstavné plochy pro 
stavební a dopravní mechanizaci nezbytnou pro realizaci stavby, a to pouze po dobu trvání stavby na pozemku, a to 
výhradně za podmínek v této smlouvě uvedených. 

5.2 Dočasné užívání částí pozemku dle odst. 5.1 čl. V. této smlouvy se sjednává v dále uvedeném rozsahu: 
- dočasná skládka (mezideponie) zeminy .......................................................................................................
- dočasná skládka odstraněného a nového potrubí .......................................................................................
- mobilní staveništní buňka, mobilní WC ........................................................................................................
- odstavná plocha pro stavební a dopravní mechanizaci ...............................................................................

Celkem ................................................................................................... .' ........................................................

5.3 Zhotovitel stavby se zavazuje uhradit vlastníku nemovitostí poplatek za užívání (zábor) v předchozím odstavci 
uvedených částí pozemku ve výši  za 1 m2 užívaného pozemku za každý den, po který užívání pozemku trvalo, 
tedy celkem za celou dobu trvání stavby částku 199 260,00 Kč (dále jen „poplatek za zábor pozemků"). V předchozím 
odstavci uvedený poplatek za zábor pozemků se zhotovitel stavby zavazuje uhradit vlastníku nemovitostí 
jednorázovou bezhotovostní úhradou na základě vystavené faktury se zákonnými náležitostmi daňového dokladu, na 
účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Fakturu se vlastník nemovitostí zavazuje vystavit bez zbytečného odkladu po 
nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy; lhůta splatnosti faktury činí 35 dnů od okamžiku doručení faktury 
zhotoviteli stavby. 

5.4 Pro užívání částí pozemku pro zřízení zařízení staveniště, jejich předání a vrácení zpět, uvedení do původního stavu 
atd. platí přiměřeně pravidla dohodnutá pro části pozemku uvedená v čl. IV. této smlouvy pro části pozemku využitá 
pro provedení stavby. 

S.S Společnost TERMONTA PRAHA a.s. se zavazuje, že na dočasné skládce (mezideponii) zeminy bude ukládána pouze 
zemina vytěžená při realizaci stavby na pozemku. 

5.6 Společnost TERMONTA PRAHA a.s. se zavazuje, že k přepravě při budování zařízení staveniště, přístupu k nim během 
jejich užívání a likvidaci bude používat stejné přepravní trasy o minimální nezbytné šíři, které budou vedeny 
nejkratším směrem od ploch dočasného záboru pro realizaci stavby, po nichž bude přednostně probíhat jakákoli 
přeprava po pozemku. 

Článek VI. 
Smluvní sankce 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že společnost TERMONTA PRAHA a.s. zaplatí LOM PRAHA s.p. v případě porušení svých 
závazků tyto smluvní pokuty: 

• za nedodržení termínu ukončení prací na pozemku ve výší Kč za každý započatý den prodlení; 
• za nedodržení termínu ukončení praci na pozemku ve výši  Kč za každý započatý den prodlení; 

za nedodržení termínů odstranění závad sjednaných v zápisu o předání a převzetí pozemku po dokončení stavby 
ve výši  Kč za každou závadu a každý započatý den prodlení; 

• za prodlení s úhradou poplatku za zábor pozemků ve výši  z dlužné částky za každý započatý den prodlení; 
• za porušení jakékoli další povinnosti uvedené v této dohodě ve výší  Kč za každé porušení, respektive 

za každé porušen i a každý započatý den trvání tohoto porušení. 

6.2 Smluvní pokuty mají splatnost do 21 dnů od jejich uplatnění. 
6.3 Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu 

škody, která jí vznikla porušením povinností z této smlouvy vyplývajících druhou smluvní stranou. 
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{lánek VII. 
Ukončení smlouvy 

Smluvní strany mohou tento vztah založený touto smlouvou ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným 

písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od této smlouvy. 
Jednostranně odstoupit od této smlouvy je možno pouze před předáním a převzetím staveniště pro realizaci stavby 
na pozemku, přičemž odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně alespoň tři pracovní dny před termínem 

dohodnutým pro předmětné předání a převzetí. 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

8.1 Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8.2 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, na čemž se obě smluvní strany výslovně dohodly. 

8.3 Jakékoli spory budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedohodnou-li se smluvní strany smírnou cestou, bude spor 

řešen u příslušného soudu. 
8.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabývá dnem uveřejnění 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. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
LOM PRAHA s.p. Uvedené neplatí v případě, že lze uplatnit výjimku ze zákona o registru smluv. V takovém případě 
nabývá smlouva účinnosti rovněž podpisem poslední smluvní strany. 

8.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

8.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
1/ Situace areálu LOM PRAHA s.p. s vyznačením užívaných částí pozemku parc. č. 1945/1 Kbely, obec Praha, pro zří

zení zařízení staveniště. 
2/ Příloha projektové dokumentace označené „Situace dočasných záborů konzultace - li. díl" projektové dokumenta

ce stavby nazvané „Obnova PTV Kbely- li. etapa" zpracované projekční kanceláří AFRY CZ s.r.o. v dubnu roku 2020 

pod zakázkovým číslem TP/0000429/19. 
3/ Plná moc vystavená společností TERMONTA PRAHA a.s. společnosti Tittelbacha Group s.r.o. ze dne 28.1.2020 

(kopie) 
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