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ninvni ınčstn Praha, Mariánská nánn. 2, Praha 1, IČ; 00064581, DIČcOOOó458 l, plátce DPH,
łastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, se Sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1,
Ovou organizací zapsanou v Registru ekonomických Subjektů vedeném Českým Statistickým úřadem pod

IČ: 63834197
zastoupen: lng. Zdeňka Bittnerová - ekonomicko-obehodní náměstek

název a číslo účtu: MHMP-TSK hl. m. Prahy, sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

č.11.:_bank. Spoj.:_
I „ adresa pro doručování: Řásnovka 770/8, 11015, Praha 1 = " = 5 4jl,
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Mčstská část Praha 15, IČO: 00231355, DIČ: CZ00231355 É
zapsán v registru ekonomických Subjektů ČSÚ Í 'tě-Ž
se sídlem Boloňská 478/1, 10900, Praha - Horní Měcholupy É g
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Zřizovací listinou, vydanou Radou hlavního města Prahy, byl Technické správě komunikací hlavního města Prahy

(dále jen (*TSK”) Svěřen rozvoj, výstavba, Správa, údržba a opravy pozemních komunikací, jejich součástí a

příslušenství, pozemků a dalšího nemovitého majetku na území hl; m. Prahy. TSK je při hospodaření s majetkem

hlavt města Prahy oprávněna vykonávat takové činnosti, které jsou uvedeny ve Smlouvě o Zajištění Správy

majetku mezi hlavním městem Prahou a TSK Ze dne 28. 12. 2000, ve znění pozdějších změn a dodatků.

Článek I. - Předmět a účel výpůjčky

1) Půjčitel je vlastníkem pozemku parc. č. 1818/124 v obci Praha, k. ú. Hostivař
2) Část pozemní komunikace NN 1605 (DOUPOVSKÁ) o výměře 64 Inz nacházející se na uvedeném pozemku,

(dále jen „předmět výpůjčky“), půjčuje půjčitel vypůjčiteli Za účelem parkování 5ti osobních vozidel.

3) Předmět výpůjčky je specifikován v přiloženém plánku, který tvoří nedílnou Součást této Smlouvy.

Článek ıI. - Døha výpůjčky

Vypůjčitel má právo užívat předmět výpůjčky bezplatně ode dne účinnosti smlouvy podle čl. V. odst. 2) Smlouvy

po dobu: NEURCITOU od 30. 1. 2017.

Článek III. závazkøvá část

1) Vypůjčitel přejímá předmět výpůjčky ve stávajícím Stavu, způsobilém k užívání kúčelu sjednanému včl. I.

odst. 2.
2) Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky vrozsahu dle čl. I, a to jen ke Sjednanému účelu. Bez
písemného Souhlasu půjčitele ho nesmí přenechat do užívání třetí Osobě, která není v příčinne' Souvislosti

S naplněním účelu smlouvy.
3) Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky a jeho bezprostřední okoli udržovat v čistotě a pořádku v souladu s

platnými právními předpisy. Případné znečištění je vypůjčitel povinen bez průtahů odstranit, nebo označit podle

platných právních předpisů.
4) Vypůjčitel je povinen Snášet Omezení v užívání předmětu výpůjčky v rozsahu nutne'm pro provedení oprav a

udržování předmětu výpůjčky, dále provedení výkopových a Stavebních prací a je povinen za tímto účelem



umožnit k předmětu výpůjčky přístup (např. odstraněním předzahrádky, prodejního stánku apod). Půjčitel oznámí

minimálně 1 kalendářní měsíc předem Zahájení prací na opravách a udržování předmětu výpůjčky. Toto se netýká

Odstraňování následků škod způsobených vyšší moci a případných havárií.
5) Vypůjčitel nesmí provádět jakékoli Zásahy do předmětu výpůjčky bez písemného souhlasu půjčitele a bez

povolení příslušných správních orgánu.
6) Vypůjčitel není oprávněn požadovat úhradu vzniklých škod nebo ušlého zisku zaviněných vyšší mocí ani

A. havárií ani v případě postupu dle Odst. 4 tohoto článku.
7) Na' 'předmětu výpůjčky. am na včcęøh umístěných na přødmčıu výpůjčky nesmí být nmisťøvána reklama bez
předchozího písemného Souhlasu půjčitele. Za reklamu Se nepovažuje tabule S informacemi o Zhotoviteli,
investorovi a prováděné stavbě.
8) Nejpozději ke dni skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen uvést předmět výpůjčky do Stavu, v jakém mu byl

předán a předat ho protokolárně zpět půjčíteli, nebude-li Smluvními Stranami dohodnuto jinak. Výzvu kpředání

zašle vypůj čitel nejméně 3 dny předem.
9) Půjčitel má po dobu výpůjčky právo přístupu na předmět výpůjčky.
10) Za každé porušení některé Z povinností, uvedených v čl. III. Smlouvy, je půjčitel oprávněn požadovat Smluvní

pokutuve výši 1.000,- Kč Za každý započatý den porušování této povinnosti. '

11) Půjčitel je oprávněn domáhat se náhrady škody Způsobené vypůjčitelem na předmětu výpůjčky. Pokud tato

škoda vznikla pbrušením povinnosti, na kterou Se podle této Smlouvy vztahuje Smluvní pokuta, má půjčitel právo
na jeji náhradu vedle sjednané Smluvní pokuty.
12) Nebudouàlivy den předání předmětu výpůjčky Splněny podmínky uvedené v rozhodnutí podle čl. V. odst. 2)

nebo ve smlouvě, nebo nebude-li Stav předmětu výpůjčky odpovídat podmínkám podle čl. III odst. 8), není půj čitel
povinen předmět výpůjčky převzít. O této Skutečnosti musí být sepsán protokol, v němž budou půjčitelem
vymezeny závady, pro něž předmět výpůjčky nepřevzal a Stanovena lhůta k jejich odstranění a převzetí předmětu

výpůjčky. Ustanovení čl. III. OdSt. 10) a 11) tím není dotčeno.
l;3) Budou-li'v den předání předmětu výpůjčky splněny podmínky uvedené v rozhodnutí podle čl. V. Odst. 2)

nebo; ve Smlouvě, nebo bude-li Stav předmětu výpůjčky odpovídat podmínkám podle čl. III odst. 8), je půjčitel

povinen předmět výpůjčky převzít. Odmítne-li Vpůjčitel v tomto případě dílo převzít, je povinen Sepsat protokol O

důvodech tohoto jeho rozhodnutí.
174) Další podmínky dohodnuté oběma Stranami Smlouvy:
Ĺ". kontaktní osoba půjčitele;_tel.:_e-mail:
!J kontaktní Osoba vypůjčitele ve věcech provozních:_tel.: e-mail:

15) V případě, že vypůjčitel bude užívat větší výměru než je předmět výpůjčky dle čl. I, Odst. 2, Sjednávají

smluvní Strany smluvní pokutu dle OdSt. 10 článku III. této smlouvy za takovéto neoprávněné užívání komunikace
a pozemku.
16) V případě, že se předmět výpůjčky nachází v záplavovém území, nebo přes předmět výpůjčky prochází linie

protipovodňových opatření H1. m. Prahy, vypůjčitel bere na vědomí, že z důvodů povodní, výstavby

protipovodňových opatření, či provádění dalších nezbytných úkonů v souvislosti S vyhlášenou krizovou situací

nebo plánovaným cvičením integrovaného Záchranného Systému, může dojít k omezení či dočasné nemožnosti

užívání předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je povinen Snášet Omezení v užívání předmětu výpůjčky S tím Související.

Vypůjčitel bere na vědomí, že z tohoto důvodu není oprávněn uplatnit na půjčiteli náhradu škody nebo ušlého

zisku.
17) Pokud dojde k zásahu do provozu na pozemních komunikacích v souvislosti suzavřením této Smlouvy, je

' vypůjčitel povinen zajistit vhodným Způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím

umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických Osob o době

trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozděj i 7 dní před Zahájením prací.

Článek IV. - Skønčenı' výpůjčky

1) Výpůjčka skončí uplynutím doby, na kterou byla Sjednána v čl. II., nedohodne-li Se půjčitel S vypůjčitelem

jinak.
2) Vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky vrátit i před uplynutím dohodnuté doby, aniž by ji ke smluvenému

účelu použil, kdyby však Z toho Vznikly půjčíteli obtíže, nemůže předmět výpůjčky vrátit bez jeho Souhlasu.

3) Smluvní Strany Se dohodly, že je možno ukončit tuto Smlouvu Ze strany půjčitele i bez udání důvodu výpovědi.
Výpovědní doba je 3 měsíce Va počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení.

4) Vypůjčitel může písemně vypovědět tuto Smlouvu před uplynutím sjednané doby, jestliže ztratí způsobilost k

provozování činnosti, za jejímž účelem si předmět výpůjčky vypůjčil. '

5) Pokud vypůjčitel'přes písemné upozornění půjčitele porušuje povinnosti uvedené v čl. III., nebo vyžaduje-li to

obecný zájem, nebo potřebuje-li půjčitel předmět výpůjčky nevyhnutelně dříve Z důvodu, který nemohl při
uzavření Smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn podat výpověď Smlouvy s výpovědní dobou 14 dní. Výpovědní



doba počíná běžet po doručení výpovědi vypůjčiteli vždy tak, aby Skončila k 15. dní nebo ke konci téhož měsíce.
6) Výpověď i upozornění Se doručují prostřednictvím provozovatele poštovních Služeb, doporučeně, na adresu pro
doručování Auvedenou vtéto Smlouvě. Vpřípadě Změny adresy pro doručování je jedna Smluvní Strana povinna
tuto Skutečnost Oznámit druhé Smluvní Straně, a to Ve lhůtě 30 dnů Od data vzniku Změny. Za porušení této
oznamovací povinnosti jednou Smluvní Stranou je druhá Smluvní Strana Oprávněna požadovat Smluvní pokutu ve
výši 100; Kč Za každý den, v němž bude toto porušení trvat.
7) Má Se za to, že výpověď, upozornění, či jakákoli jiná písemnost odeslaná půj čitelom S využitím provozovatele
poštovních Služeb došla třetí pracovni den po jejím Odeslání.

Clánek V. - Zvláštní ustanovení

1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oběma smluvními stranami. Tímto dnem nabývá i
účinnosti, není-li k jejímu uzavření Vyžadováno rozhodnutí příslušného správního úřadu.
2) Je-li vyžadováno k uzavření Smlouvy rozhodnutí příslušného Správního úřadu, Smlouva nabývá účinností až
dnem účinnosti pravomocného kladného rozhodnutí příslušného Správního úřadu, vztahujícílıo Se k předmětu a
účelu této smlouvy S Výjimkou článku V. této Smlouvy, který nabývá účinnosti dnem podpisu Smlouvy, Smlouva v
takovém případě nenabude účinnosti, pokud příslušný Správní úřad vydá Zamítavé rozhodnutí.
3) V případě, že je k účinnosti smlouvy třeba rozhodnutí Správního úřadu, je vypůjčitel povinen nejpozději do 14
dnů po podpisu smlouvy požádat příslušný Správní úřad o Vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání. Ze
závažných důvodů může půjčitel k žádosti vypůjčitele tuto lhůtu prodloužit. Kopii prvního Vydaného rozhodnutí i
každého dalšího kladného rozhodnutí na něj navazujícího, je vypůjčitel povinen předložit půjčiteli do 7
kalendářních dnů Od právní moci rozhodnutí. Poruší-li vypůjčitel kteroukoli Z povinností, uvedených vtomto
odstavci, je půjčitel oprávněn účtovat mu Smluvní pokutu Ve výši 100,- Kč denně.
4) Smlouva pozbývá účinnosti zánikem účinnosti rozhodnutí příslušného Správního úřadu podle čl. V. odst. 2,
popř. rozhodnutí na něj navazujícího. Vydá-li Správní úřad V době trvání Smlouvy Zamítavé rozhodnutí, k tomuto
dni pozbyde Smlouva účinnosti. Pokud vypůjčitel smlouvy uzavřené na dobu neurčitou již o další rozhodnutí
nepožádal, či bylo-li mu vydáno Zamítavé rozhodnutí, je vypůjčitel povinen do 10 pracovních dnů po skončení
účinnosti Smlouvy písemně informovat půjčitele O ukončení užívání předmětu nájmu. Poruší-li Vypůjčitel tuto
svou oznamovací povinnost, je půjčitel oprávněn požadovat jednorázovou Smluvní pokutu Ve výši 5.000,- Kč.

Článek V1. - Závěrečná ustanovení

l) Obsah této Smlouvy může být změněn nebo doplněn pouze formou písemných dodatku ktéto Smlouvě se
souhlasem Obou Smluvních Stran.
2) Smlouva pozbývá účinnosti zánikem úěitmosti rozhodnutí příslušného Správního úřadu podle čl. V. odst. 2,
popř. rozhodnutí na něj navazujícího. Vydá-li Správní úřad V době trvání Smlouvy zamítave' rozhodnutí, k tomuto
dni pozbyde smlouva účinností.) Smluvní strany Výslovně Souhlasí S tím, aby tato smlouva byla uvedena
V Centrální evidenci Smluv Technické Správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) Vedené Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje O Smluvních Stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. 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) Půjčitel i vypůjčitel Si smlouvu přečetli, Smlouva byla Sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nebyla
Sepsána v tísni a nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuj í Své podpisy.
4) Snılouva byla vyhotovena Ve 4 autorizovaných stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží vypůjčitel a 2
Stejnopisy půjčitel.
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