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 SMLOUVA S VLASTNÍKEM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   

  

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli v souladu s § 86, odst. 2, písm. d) 

stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

  

  

1. CETIN a.s.  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 

20623  

 sídlo:    Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

 IČ:              04084063       

 DIČ:                   CZ04084063     

bankovní spojení:            

zastoupená:  na      základě pověření 

jako „vlastník technické infrastruktury“  

  

a  

 

 

2. Pražská vodohospodářská společnost, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

sídlo:  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6    

IČ:   256 56 112  

DIČ: CZ25656112  

bankovní spojení :      

zastoupená :  

se sídlem:        Mariánské náměstí 2, 110 01  Praha 1  

IČ:          00064581] 

      jako „žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby“  

  

      (oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“),  

  

  

takto:  

  

Čl. I.  

Úvodní ustanovení  

  

1. Vlastník technické infrastruktury (dále jen „CETIN“) je oprávněn vykonávat 

komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen 

zákon o elektronických komunikacích).  

 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

 

3. Žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „žadatel“) nazvané 

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Trojská, Praha 8“, č. inv. akce: 1/1/S21/00 “ v rámci 

žádosti o jeho vydání zahrne do ní i překládku sítě elektronických komunikací (SEK) 

ve vlastnictví CETIN dle článku II. odst. 4 této smlouvy.  
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Čl. II.  

Předmět smlouvy  

  

1. Žadatel prohlašuje, že v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace, ul. Trojská, Praha 8“, 

č.inv.akce : 1/1/S21/00 (dále jen „stavba“) bude nutné realizovat vynucenou překládku 

sítě elektronických komunikací (dále jen „překládka“) ve vlastnictví CETIN.  

 

2. Žadatel bere na vědomí, že překládku SEK si zajistí její vlastník, společnost CETIN, 

jak jako vlastník technické infrastruktury sdělil žadateli ve Vyjádření CETIN o existenci  

SEK č. 674690/22  ze dne 6. 6. 2022 (dále jen „Vyjádření o existenci SEK“) ve smyslu 

§ 161 odst. 1 stavebního zákona, a že žadatel je povinen nést náklady překládky SEK 

ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v 

platném znění.     

 

3. Žadatel dále bere na vědomí, že způsob a podmínky pro provedení překládky ve 

smyslu Vyjádření o existenci SEK (resp. Vyjádření SEK platné v době realizace 

překládky) budou upraveny v samostatné Smlouvě o realizaci překládky, která bude 

uzavřena před vlastní realizací překládky v době, kdy bude zřejmé, že stavba a tím i 

překládka budou skutečně realizovány a bude znám termín započetí s realizací stavby.  

 

4. Tato smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. c) a d) zákona  

č.183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění pouze pro účely územního řízení 

a nenahrazuje Smlouvu o realizaci překládky SEK, která bude uzavřena před vlastní 

realizací překládky, a bez jejíhož uzavření nebude ze strany CETIN překládka 

realizována.   

 

5. Součástí žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby bude projektová dokumentace 

stavby, která obsahuje i překládku SEK, trasu překládané SEK i trasu přeložené (nové) 

SEK dle přílohy č. této smlouvy.  

 

 

Čl. III 

Registr smluv 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva (text smlouvy bez příloh) podléhá 

povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon 

o registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí žadatel o územní 

rozhodnutí o umístění stavby.  

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem 

uveřejnění v registru smluv.  Toto ustanovení má přednost před ostatními 

ustanoveními, která se týkají nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

 

3. Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu 

textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat 

do registru smluv.  Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, 

vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), 

datum uzavření smlouvy. 
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4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části smlouvy určené ke 

zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze 

poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou 

smluvními stranami označeny za obchodní tajemství.  

 

 

Čl. IV.  

Závěrečná ustanovení  

  

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.   

 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text 

této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 

po jednom obdrží každá smluvní strana a jedno vyhotovení bude žadatelem použito 

jako příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu výše 

uvedeného ustanovení stavebního zákona.  

 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Koordinační situace.  

 

 

Příloha č. 1: Koordinační situace  

  

   

 

 

 

V  Praze   dne………………                                        V ……………… dne ………………….  

  

  

 ………………………………..                    ………………………………………………..  

vlastník technické infrastruktury                   žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby  

za CETIN a.s.    za Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s 

 


