
Vřej?

I IghlkifiniS Město
Kravaře

MUKRP003ST2C

/ram/5ť[ AerďA-7/7#
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Kravaře
Smlouva o spolupráci - optimální rozsah

Preambule
Zájemci o stavbu rodinných domů - níže uvedení žadatelé uvažují o jejich realizaci v katastrálním území města
na pozemcích, které nemají zajištěn přístup na pozeraní komunikaci (dopravní infrastrukturo). Vzhledem k tomu,
že zájemci i přes tuto skutečnost mají zájem stavby v dané lokalitě postavit když souhlasí s vybudováním
potřebné veřejné infrastruktury, 4. technické a dopravni infrastruktury, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu v
rozsahu, jak je v ní dále uvedeno takto:

Smluvní strany

Robert Hahn, nar. 30.1.1965

(dále jen 'žadatel 1")

a

Ing. Michal Slaný, nar. 10.10.1964

(dále jen ‚žadatel 7)

(oba společné také jen jako ‚žadatelé")

a

Město Kravaře,
Náměstí 405/43, 74721 Kravata, Ič 00300292,
zastoupené Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou
(dále jen ‚Město")

IL

Předmět Smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek města právně i takticky změnit současnou níže uvedenou pěší účelovou
komunikaci na veřejně přístupnou účelovou komunikaci, což zejména zahrnuje zpracování stavební
dokumentace, vyřízení územního a stavebního povoleni, provedení tělesa komunikace včetně potřebných
objektů na ni s povrchovou úpravou astaltobetonem a zajištění její kolaudace, a závazek Žadatelů podílet se ve
sjednaném rozsahu na nákladech souvisejících s provedením výše uvedené změny.

m.

Rozsah změny účelová komunikace
1. Město se zavazuje změnit část parcely 272/10 v k. ú. Kravaře ve Slezsku označenou na pNoženém situačním
načnu Žitné na místní komunikaci v rozsahu dokumentu označeném jako ‚Posouzení stavu veřejné účelové
komunikace par- Č. 272/10 v It.ú. Kravaře ve Slezsku', zpracovaném společností SHB, akciová společnost. IČ:
25324365, se sídlem Masná 8, Ostrava, PSČ: 702 00, jenž se máslo zavazuje zajistit na vlastní naidad a jenž
bude přílohou této smlouvy.
2. Rozsah sjednaných změn, specifikovaných v bodu 1 se město zavazuje zajišťovat v souladu se stavebním
zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Žadatelé se zavazuji spolupůsobil v ujišťování
sjednaného cle.



3. Žadatelé jsou si vědomi toho, že jsou povinni uhradil případnou náhradu škodu nebo úhradu vynaložených
výdajů tehdy, pokud pozdějším ukládáním inženýrských síti a přípojek do tělesa již zřízené pozemní komunikace
dojde k jejímu znehodnocení nebo poškození.

N.

Finanční podíl žadatelů
Žadatelé se zavazují uhradit část náldadů na změny nebo vybudování veřejné infrastruktury sjednané v čl. III. této
smlouvy a dále specifikované v projektové nebo jiné dokumentaci, a to v celkové výši 200.000,- Kč, pfičemž
každý z žadatelů je povinen zaplatit polovinu této částky. Žadatelé složí peněžní částku ve výši celkem 200.000,-
Kč na účet města, č. ú. do 30 dnů od uzavřeni smlouvy.
Součástí nákladů jsou výdaje, které jsou potřebné pro sjednaný účel nebo přímo se změnami nebo vybudováním
veřejné infrastruktury souvisejí.

V.

Závazky města
Město se zavazuje prostřednictvím odboru místního hospodářství a investiční výstavby svým jménem, nákladem
a na vlastní odpovědnost zajistit vyhotovení zjednodušené projektové dokumentace jako podklad pro územní a
stavební řízení dle čl. III. této smlouvy. Dále se město zavazuje vybudovat dopravní infrastrukturu v rozsahu této
dokumentace, potřebnou pro umožněni příjezdu k budoucím rodinným domkům ve vyznačené

VI.

Vybudování veřejné infrastruktury
Veřejnou infrastrukturu, specifikovarou v či. III. této smlouvy se město zavazuje vybudovat v rozsahu příslušné
zjednodušené dokumentace v termínu do 30. 6. 2018.

VII.

Prohlášení žadatelů
Žadatelé jsou srozuměni s tím, že v případě, nespiní-li v celém rozsahu svůj závazek sjednaný v této smlouvě,
nevzniká jim nárok na vydán územního souhlasu pro stavbu rodinných domů.

Zajištěni závazku žadatelů a města
V případě, že žadatelé nespiní svůj závazek uvedený shora nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření této
smlouvy, smlouva následující den po uplynuti této lhůty zaniká. Pokud město svůj závazek specifikovaný v čl. 111.
odst 1 této smlouvy nespiní včas a v důsledku právě této skutečnosti nebude kterémukoliv z žadatelů vydáno
stavební povoleni k stavbě rodinného domu nebo bude jinak mařena možnost stavby rodinného domu na
pozemcích ve vlastnictví žadatelů, které sousedí s pozemkem part. č. 272110 v k.ú. Kravaře, každý z žadatelů
má právo od této smlouvy odstoupit.

IX

Prohlášení města
Město prohlašuje, že realizace sjednaných podmínek v rozsahu specifikovaném v čl. M. této smlouvy je v souladu
s územně plánovací dokumentací města.

X.

Záruka smluvních stran
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Robert HahnMgr. Monika Brzesková
za Město Kravaře:
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