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Číslo objednávky: č. INV/OB/1401/19, INV/21/06/004569/2019 ze dne 20.11.2019

Č.j.: MHMP 1045618/2020

(dále jen Objednatel)
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddálení dopravních staveb

Dodatek č. 3 k objednávce 
ke stavbě č, 0211 Lipnická - Ocelková

Bezová 1658/1,147 01 Praha 4
60192712
CZ60192712
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2257 
Komerční banka, a. s.
68708021/0100
Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva

Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1
00064581,
CZ00064581
PPF banka a.s., Praha
20028-5157998/6000
Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního 
Magistrátu hl. m. Prahy

Sídlo: Mariánské nám. 2/2. 110 01 Praha 1 
Pracovištó: Vyšehradská 2075/51. 128 00 Praha 2 
Kontaktní centrum: 12 444. fax: 236 007 102
E-mail: posiaáLpr.-.ha.eu. ID DS: 48ia97h

OBJEDNATEL: 
Hlavní město Praha 
se sídlem: 
IČO:
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno:

DODAVATEL:
VIS, a. s.
se sídlem:
IČ:
DIČ: 
zapsána: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen:
(dále jen Dodavatel)
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I.
Předmět dodatku

Po projednání aktualizované DŮR a podání žádosti o prodloužení platnosti ÚR vypsal stavební 
úřad - Ú MČ Praha 14, stavební odbor řízení v této věci na 24.3.2020. Z důvodu nouzového 
stavu však bylo jednání zrušeno a případné připomínky dotčených stran bylo možno podat jen 
písemně. Po uplynutí lhůty pro podání případných připomínek stanovil stavební úřad - Ú MČ 
Praha 14, stavební odbor nový termín k jejich projednání, a to na 23.6.2020. Z tohoto důvodu 
se posouvá termín plnění výše uvedené objednávky do 30.9.2020.

II.
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ODE:

0 8 -07- 2020

pod ID smlouvy 

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR/CES 

Přílohy: dopis VIS, a. s. zn. 31/66/2020 ze dne 10.6.2020
oznámení stavebního úřadu ze dne 13.5.2020

Interně pro pracovníky MHMP - INV:
Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dne 

O b je d n atel
Ing. Ivo \ F ň e i m a n n
pověřený řízením odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy

Ostatní ujednání
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci CES. 

tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné označeni tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto 
dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svoleni k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si,
že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajú a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušeni 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajú), ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku 
obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve zněni pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel jc povinným subjektem, a pro 
tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených 
v tomto dodatku žadatelům.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku 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, zajistí Objednatel.

V ostatních ustanoveních zůstává objednávka nezměněna.

Dodavatel
Ing. Petr K a I a b i s 
předseda předsíavenslva
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a. s.
DORUČENO DNE

S pozdrav ?m

Vyřizuje:
*

Ing. Petr Kalabis 
předseda představenstva 
společnosti VIS, as.

PjM Wjaohimflrtx

IW a dm»

Naše č.j.:
31/66/2020

Hlavní město Praha 
Magistrát hl.m.Prahy 
Odbor investiční MHMP 
Mariánské nám. 2 
110 00 Praha 1

V Praze dne
10.62020

MHF1PP096XZHX
Of/W/to FLo"

Hlavní rnosto Praha - Magistrát hl. m. Prahy
__________ Ct/Ďor tovestfč')/ 
čisto jednací MHMP

I l -06- 2020
Počet «ta ttokumantu: /W /ttS"
IW ustnirXn pětoh: Pote ikiď pUcň:
Pcčvt drtfi nelislir/iých ařiloh:
Převal, /V

Příloha : Oznámení o pokračováni územního řízení ze dne 13.5.2020.

Hlavní město Prťu - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna -Jungmannova 35/29, Praha 1 

číslo jednací MHMP 0^ ř/^

1 0 -06- 2020

Výše uvedenou objednávkou ze dne 20.11.2019 jste zadali u naši společnosti činnost 
spojenou s prodloužením UR stavby 0211 s terminem plněni do 31.3.2020, resp. následně 
upraveným dodatkem na 30.6.2020. Konstatujeme, že jsme v rámci objednávky podali 
zadost o prodloužení platnosti UR na Stavební úřad Městské části Praha 14 Stavební úřad 
zadosti vyhověl a vypsal řízeni v této věci na den 24.3.2020, které však následně svým 
oznámením zrušil z důvodu vyhlášeného epidemického stavu nouze v ČR. Nové řízení úřad 
vypsal na den 23.6.2020 (viz příloha). Z tohoto důvodu lze reálně očekávat vydání 
rozhodnutí až někdy v průběhu 07/2020. Posun terminu vydáni rozhodnutí o prodloužení ÚR 
tedy nespočívá na straně naší společnosti a proto žádáme o prodlouženi plnění výše 
uvedené objednávky do 30.8.2020.

^éc: Stavba 0211 Lipnřcká - Ocelková, objednávka č. INV/QB/1401/19, 
OBJ/INV/21/06/004569/2019 na obstaráni inženýrské činnosti spojené s 
prodloužením UR stavbyQ211_Lipmcká Ocelková, žádost o posun doby plněni.

tyle/
RADKA DLOUHÁ



NÍÉŠTSKÁřÁST PRAHA 14

Úř*D MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Odbor výstavby

BANKOVNÍ SPOJENÍ: PPF banka, a. 5.
ČÍSLO ÚČTU-19-9800050998/6000

Vyřizuje! 
E-mail: d 
Telefon: |

VáS dopis zn.:
Spisový znak: UMCP14/19/29244/OV/MILD
Číslo jednací: UMCP14/20/18517/OV/MILD

Praha dne; 13.5.2020

IDENTIFIKÁTOR DATOVÉ SCHRÁNKY MČ PRAHA 14 pmabtfa
ELEKTRONICKÁ PODATELNA ÚŘADU: podatelnafflprahal4.cz 
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ: Informace(pprahal4.cz
TELEFON INFORMAČNÍ KANCELÁŘ: 225 295 270,225 295 561

OZNÁMENÍ
POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Priha NÍ MĚST° PRAHA»Odbor investiční, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2/2,110 00 

kterého zastupuje VIS, m., IČO 60192712, Bezová 1658/1,147 00 Praha 
(dále jen "žadatel") podal dne 10.7.2019 žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby: 

Komunikace Lipnická - Ocelková, stavba č. 0211

2574/551 2575/5'• 2575/52’ 2575/250, 2575/453, 2575/457, 2575/472 2575/496 
2575/499’ 2575/500’ 2575/501, 2575/502, 2575/503, 2575/507, 2575/515 2575/516 2575/517* 
25?5/f’8, 2575/519’ 2575/520, 2575/525, 2575/526, 2575/527, 2575/528. 2575/529 2580/29 *>581/7* 
258 1°. 2581/11, 2584/4, 2584/5, 2584/14, 2585/2, 2585/8, 2585/9. 2585/10 W 
2585/17, 2589/45, 2590/5, 2590/12, 2590/21, 2590/24. 2590/32, 2590/33 2590/14 2590/45 ■’59fl/5?’ 
^°£VT^2’02/3- 2802'4’2804-2805- 2807/1- 2830/|, 283í;i:Sx ;
katastrálním uzenu Kyje. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Původní by o stanoveno ústní jednání na den 24.3.2020, které bylo v důsledku nouzového stavu a
AD vn ř-p koronla/Y“’u4ruse,,°- N,c,nčné ve stanovené Ihúté byly podány námitky účastníka řízeni 

rr;°■'IC0. 28183118’ s“lo/eka^« «P- 638. i 55 00 Praha 5, zastoupené Mgr.
Radovane” Ilntbym, advokátem ev. C. ČAK 14483, Legans AK s.r.o., Revoluční 1003/3, Praha 7 , IČO

Stavba ( změna umístění stavby) obsahuje:
nově sé ^aX^TXd “od''0 “ ” "a^“U — stožán! a

ZK je ™■*-“ a
SO 509 Přeložka kabelů Telefonica - změna trasy vychází z požadavku vlastníka sítě, novým 
řešením se trasa kabelu podstatně zkrátí
SO 510 přeložka DOK Dial Telecom - sloučeno do nové trasy SO 509
SO 511 přeložka DOK RWF. TransgasNet - sloučeno do nové trasy SO 509
SO 502 přeložka DK ČD Telematika Praha - Lysá n. L.
SO 508 přeložka DK ČD Telematika Praha - Všetaly - definitivní

Současně bylo požádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí.

| Bratří Venclíkfl 1073,198 21 Praha 9 | IČ-. 00231312 www.prahal4.cz |

ISO
^001

podatelnafflprahal4.cz
pprahal4.cz
http://www.prah


sír. 2Č.j. IJMCPI4/20/18517/OV/M1LD

vedoucí odd. územního rozhodování a povolení staveb zvláště rozsáhlých 
odboru výstavby

Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníku řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním 
jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží'. K námitkám, které překračuji rozsah 
a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách 
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postaveni jako účastníka řízení, a důvody podáni námitek.
Obec múze uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým jc její právo přímo 
dotčeno’ Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňoval námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá.
Ncchá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož jc 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písni, c) 
zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve zněni pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, klerou se vydává Statut hl. 
m. Prahy, ve zněni pozdějších předpisů oznamuje podle § 87 odst 1 stavebního zákona pokračování 
územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednáni na den

23. 6.2020 (úterý) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 704. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí 
po telefonické dohodě (Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, úřední dny: Po a St: 8.30 - 17.00 
hod.).


