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TSKRP003NUVY

mávni místo Praha, Mariánské nám, 2, Praha 1, iC: 0006458! D>č:CZ0006458iI, plátce DPH

zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. se s.dlem Rasnovka 770/8 Praha ! ICO,

DIČ' CZ03447286 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, .

20059

zastoupen na základě pověření představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s. ze dne 6.4.2017

Ing. Štěpánka Romanová, řídící správní technik

název a číslo účtu: MHMP-TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1

Č.Ú.: 29022-5157998/6000, bank. spoj.: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

(dále jen "půjčitel")

03447286,

DIČ: CZ25656112IČ/RČ: 25656112Pražská vodohospodářská společnost

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5290

sídlo/bydliště: Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSC 1 1000

zastoupuje Ing. Petr Bureš, obchodní ředitel.

bankovní spoj.: .............

ID datové schránky: .........

j uzavírají tuto

a.s.

(dále jen "vypůjčíte!")

Smlouvu o výpůjčce č. 2/18/2121/108
(PID:TSKRP003NUVY)

podle § 2193 a následujících občanského zákoníku

VK č. 18-08-079 JES č. 2016-1025-02470

Preambule

dne 12.1.2017 schválenou Usnesením Rady
Smlouvou o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze

, , ÍA,,
•

hlavního města Prahy č. 3042 dne 6.12.2016 byla Technické správě komunikaci hl. m. Prahy, a s. (dále en

“TSK”) svěřena správa a nakládání se spravovaným majetkem, kromě jiného nemovitosti ve vlastnictví hlavního

města Prahy (dále jen ,,HMP“) a pozemní komunikace ve vlastnictví HMP, jejich součásti a příslušenství na

území hl m Prahy TSK je při hospodaření s majetkem hlavního města Prahy oprávněná vykonávat ta ove

činností, které jsou uvedeny ve Smlouvě o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činnosti.

K uzavření této smlouvy HMP zmocnil TSK plnou mocí ze dne 3 1.3 .20 1 7.

I Článek I. - Předmět a účel smlouvy

1) Půjčitel je
X vlastníkem pozemku pare. č. 2339/1 v obci Praha 8 k.ú. Kobylisy

,  

X vlastníkem komunikace Klapková na pozemku pare. č. 2339/1 v obci Praha 8 k.u. Kobylisy

(nejsou-li zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

2) Část
„ „ ,

X pozemní komunikace Klapková o výměře 800 m2, nacházející se na uvedeném pozemku, včetne těchto

součástí a příslušenství chodník + vozovka (dále i „předmět výpůjčky“), pujcuje pujcrtel vypujciteli za účelem

provedení této činnosti: výkop pro zkapacitnění kanalizace, přeložka vod. radu

pozemku pare. č..............o výměře ................m2 ,včetně těchto součástí a příslušenství ..............

(dále i předmět nájmu“), půjčuje půjčitel vypůjčiteli za účelem provedeni teto činnosti ........................

X a) v přiložené dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této

smlouvy jako příloha č.l.
_

.

□ b) závaznými podmínkami konečné úpravy komunikací vydanými

TSK při stavebním řízení na činnosti, které jsou účelem této

smlouvy specifikovaných v čl. I odst 2. této smlouvy, a které jsou

3) Předmět výpůjčky je specifikován:



přílohou této smlouvy
□ c) protokolem
této smlouvy.

4 ř*

o místním šetření ze dne
, který je přílohou

4) V souvislosti s účelem výpůjčky uvedenvm v nH

'

f T’ nebyly dohodnuty)
byla dne....

y ,nym v odstavc! 2) tohoto článku:
x nebyla uzavřena smíouva „

 «»
(nejsou-h zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

Článek II. - Doba výpůjčky

odsu,s:, ::i s~z sry bezp,ar °de dne účinnosti smlouvy podle Č1.VII.25. 6. 2019 ( 298 dní)

!) Vypůjčitel přejímá předmět výnůíčkvt/!!'PráVa 3 P°VÍnnosti vypůjčitele

w™TM,6mk už,ván' ke **■*" Me,u- pře“

.SfllSiiSpovolen, pnsMnýeh správních orgánů.
* J ° pTedmau XýPUjcky bez písemného souhlasu půjči,ele a

St°d neb° “!lého zisk“ 2a™íných 

investorovi a prováděné stavbě
J ’ Z reklamu se

8) Nejpozději ke dni sk

v souladu s

nebo označit podle

í
v a

il
i!mocí a

nesmí být umísťována reklama beznepovazuje tabule s informacemi o zhotoviteli,

mšmssupssss

linie protipovodňových opatření Hl T 1 V zaplavovém území, anebo přes předmět výnůivk

l:

i 1
s
I:|

oprávněn uplatnit Inení

Údaje platné ke dni: 22. ledna 2018 06:34 £./ L~



:iMS3i

nj Pokud doide v souvislosti s uzavřením této smlouvy k zásahu do provozu na pozemních komunikacích, je

vypitičitef 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 d

"mTstě a rozíhu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.

I
íi
u

Článek IV. - Povinnosti vypůjčitele - způsob provedení stavby

čl. I. smlouvy podle podmínek stanovených silničním správním

K
u
I 1
11) Vypůjčitel provede činnost specifikovanou v

2YVeškerý dlažební materiál, jiný materiál a veškerá dopravní zařízení, součásti a příslušenství predmetu

vinů čkv f

zůstávahmajetkem půjčitele. Pokud vypůjčitel tento materiál vybourá, je povinen jej zbudovat zpět

m svůj náklad, není-li stanoveno jinak. Vypůjčitel odpovídá za škodu na těchto vecech, nebo za jejich ztrátu

prí™ * povimos,i -

Sborn pro zanzeniTtaveniSté a podloženi stojek lešení

plinen postupovat v souladu se „Zásadami a techuiJkými podmínkami pro zásahy do povrcto komumk c a

nrovádění vvkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, schválenými usnesením Rady HMP c. 95/2012, ve

nozděiších změn a doplňků. V případě poškození svislého a vodorovného dopravního značeni je nájem

povinen provést jeho obnovu v souladu se "Zásadami pro dopravní značeni na pozemních komunikacích

platném znění - TP 65 MD ČR a „Zásadami pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značeni

Nájemce je povinen po celou dobu záboru udržovat čistotu přilehlých komunikací znečistěných stavbo J
Skutečné zahájení činnosti specifikované v čl. I. smlouvy oznámí vypůjčitel prokazatelným způsobem

půjčiteli nejméně 3 dny předem.

Kontaktní osoba půjčitele
Kontaktní osoba vypůjčitele

I
i
i

1
K

P
I

I
ze dne 4. 5. I

í
Karel Bumba tel. 257 015 615

Ing. Evelyna Šalandová tel. 251 170 283 email: salandovae@pvs.cz

Článek V. - Práva a povinnosti půjčitele

0 v čl. I.

1) Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky tak, aby jej mohl užívat k účelu uvedenému

smlouvy Půjčitel má právo přístupu na předmět výpůjčky.
,

2) V ořínadě prodlení vypůjčitele s předáním předmětu výpůjčky podle čl. III. odst. 8), nebo v případe

neoprávněného umístění reklamy na předmětu výpůjčky podle čl. III. odst. 7), je půjčitel oprávněn požadovat

smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i jen započatý den porušovaní teto povmnosti.
:

a IV. smlouvy je půjčitel oprávněn, požadovat

výši 100.000,-- Kč.

U liniových staveb velkého

- ***>***», **?
škoda vznikla porašenhn povinnosti, na kterou se podle této smlouvy vztahuje smluvní pokuta, ma pujdtel právo

6) Půjdtd mápróvo Ho tí obrusných vrstev komunikace provést kontrolní měření hutnění stávajících

konstrukcí a v případě nevyhovující únosnosti požadovat od vypůjčitele uhradu nakladu vynaložených n

definitivní konstrukce, které vyhoví ČSN, pokud nebude stranami doh«dnutoj mak.Oteto skutečnosti u e

vyhotoven písemný protokol mezi vypůjčitelem a pujcitelem jako prilohai k teto smlou .

7)Nebudou-li v den předání předmětu výpůjčky splněny podmínky uvedené v rozhodnuti podle cl. VIL odst. 3)

rozsahu bude půjčitel pravidelně informován vypůjčitelem o průběhu stavby a

'!
1

1
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13) Pokud dojde v souvislosti s uzavřením této smlouvy k zásahu do provozu na pozemních komunikacích, 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 nejpozději 7 dní před zahájením prací.

ji

Článek IV. - Povinnosti vypůjčitele - způsob provedení stavby

1) Vypůjčitel provede činnost specifikovanou v čl. I. smlouvy podle podmínek stanovených silničním správním

úřadem

2) Veškerý dlažební materiál, jiný materiál a veškerá dopravní zařízení, součásti a příslušenství předmětu

výpůjčky, zůstávají majetkem půjčitele. Pokud vypůjčitel tento materiál vybourá, je povinen jej zabudovat zpět

na svůj náklad, není-li stanoveno j inak. Vypůjčitel odpovídá za škodu na těchto věcech, nebo za jejich ztrátu od

doby převzetí předmětu výpůjčky až do splnění výše uvedených podmínek.

3) Hospodaření s vybouraným materiálem, vč. jeho skladování, základní zásady, práva a povinnosti stran

smlouvy, jsou stanoveny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

4) Vypůjčitel je povinen provést a udržovat ohraničení záboru pro zařízení staveniště a podložení stojek lešení

tak, aby nedošlo k poškození a znečištění povrchu komunikace.

5) Při provádění stavebních prací v komunikacích a, při zpětných úpravách povrchů komunikací je nájemce

povinen postupovat v souladu se „Zásadami a technickými podmínkami pro zásahy do povrchů komunikací a

provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, schválenými usnesením Rady HMP č. 95/2012, ve znění

pozdějších změn a doplňků. V případě poškození svislého a vodorovného dopravního značení je nájemce

povinen provést jeho obnovu v souladu se "Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích v

platném znění - TP 65 MD ČR a „Zásadami pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na

pozemních komunikacích" v platném znění - TP 70 MD CR.

6) Vypůjčitel je povinen před konečným předáním stavby půjčiteli odevzdat dokumentaci skutečného provedení

této stavby, a to jak geodetické zaměření, tak realizační dokumentaci.

7) Další podmínky dohodnuté oběma stranami smlouvy: viz vyjádření TSK/07748/17/5400/Ve ze dne 4. 5.

2017

Nájemce je povinen po celou dobu záboru udržovat čistotu přilehlých komunikací znečistěných Stavbou.

Skutečné zahájení činnosti specifikované v čl. I. smlouvy oznámí vypůjčitel prokazatelným způsobem

půjčiteli nejméně 3 dny předem.

Kontaktní osoba půjčitele
Kontaktní osoba vypůjčitele Ing. Evelyna Šalandová tel. 251 170 283 email: salandovae@pvs.cz

1
I

#

I
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Karel Bumba tel. 257 015 615

1
:í
k

Článek V. - Práva a povinnosti půjčitele

1) Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky tak, aby jej mohl užívat k účelu uvedenému

smlouvy. Půjčitel má právo|>řístupu na předmět výpůjčky.

2) V případě prodlení vypůjčitele s předáním předmětu výpůjčky podle čl. III. odst. 8), nebo v případě

neoprávněného umístění reklamy na předmětu výpůjčky podle čl. III. odst. 7), je půjčitel oprávněn požadovat

smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i jen započatý den porušování této povinnosti.

3) Za každé porušení některé z povinností, uvedených v čl. III. a IV. smlouvy je půjčitel oprávněn požadovat

smluvní pokutu ve výši 1 .000,- Kč za každý i jen započatý den porušování této povinnosti.

4) Každý nepovolený překop nebo výkop v komunikaci je půjčitel oprávněn sankcionovat smluvní pokutou ve

výši 100.000,- Kč.

U liniových staveb velkého rozsahu bude půjčitel pravidelně informován vypůjčitelem o průběhu stavby a

změnách vzniklých v prostorovém vymezení předmětu výpůjčky.

5) Půjčitel je oprávněn domáhat se náhrady škody způsobené vypůjčitelem na předmětu výpůjčky Pokud tato

škoda vznikla porušením povinnosti, na kterou se podle této smlouvy vztahuje smluvní pokuta, má půjčitel právo

na její náhradu vedle smluvní pokuty.

6) Půjčitel má právo při odkrytí obrusných vrstev komunikace provést kontrolní měření hutnění stávajících

konstrukcí a v případě nevyhovující únosnosti požadovat od vypůjčitele uhradu nakladu vynaložených

definitivní konstrukce, které vyhoví ČSN, pokud nebude stranami dohodnuto jinak. O této skutečnosti bude vždy

vyhotoven písemný protokol mezi vypůjčitelem a půj čitélem jako příloha k této smlouvě.

7) Nebudou-li v den předání předmětu výpůjčky splněny podmínky uvedené v rozhodnutí podle čl. VII. odst. 3)

(1

1v čl. I.

/

í

.■s
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i
'■í
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nebo ve
......

Sm3oUve’ ”e ° nebude-1> stav předmětu výpůjčky odpovídat podmínkám podle čl III odst 8) nenfpůjčíte povinen předmět výpůjčky převzít. O této skutečnosti musí být sepsán protokol, v němž budoupujcitelem vymezeny zavady, pro nez komunikaci nepřevzal a stanovena lhůta k jejich odstranění a převzetípredmetu vypujcky. Ustanovení čl. V. odst. 2) tím není dotčeno.
převzetí

8) Budou-h v den Padání předmětu výpůjčky splněny podmínky uvedené v rozhodnutí podle čl. VII odst 2)nebo ve smlouvě a bude-li stav předmětu výpůjčky odpovídat podmínkám podle čl. III odst 8) je půičitel
0dml,ne-li půj6i,ei •  zre„‘

Článek VI. - Skončení výpůjčky

i) Výpůjčka skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána v čl. II., nedohodne-li
jinak.

dŤvSíčd?0 1' d0ba-  “po SrpIlle Umlícee nÍs Sfpo
4) Vypujcltel muze Plsemne povědět smlouvu před uplynutím sjednané doby, jestliže
provozovaní činnosti, za jejímž účelem si předmět výpůjčky vypůjčil.
5) Pokud vypůjčitel přes písemné upozornění půjčitele porušuje povinnosti uvedené v čl. III. či v čl IV nebo

 fJem’ í,ŮjČÍtel Př6dmět  půJčky -vyhnutelně dříve z důvodu kSnemohl pn uzavřeni smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn podat výpověď smlouvy s výpovědní dobou 14 dní

téhožmčsíce°ba P° doručení výpovědi vypůjčiteli vždy tak, aby skončila k 15. dni

6) Výpověď i upozornění se

se půjčitel s vypůjčitelem

ztratí způsobilost k

nebo ke konci

půjči,d °pr4™ě" požad°

7) ) Ma se za to, že výpověď, upozornění, či jakákoli jiná písemnost
provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

vat

odeslaná půjčitelem s využitím

Článek VII. - Zvláštní ustanovení

em li k jejímu uzavřeni vyžadováno rozhodnutí příslušného správního úřadu. Smlouva, na niž se nevztahuje

mSssgsagKs?“ podpisu'

2a) Je-li vyžadováno k uzavření

činnosti pravomocného kladného rozhodnutí příslušného správního úřadu, vztahujícího se k předmětu a účelu
smiouvy v regis,r“ — p°J ™

VyŽatdoyáno kj»uzavření smlouvy rozhodnutí příslušného správního úřadu, článek V. této smlouvynabyva účinnosti dnem fodpis*i této smlouvy, ostatní části smlouvy nabývají účinnosti dnem účinnoSpravomocného kladného rozhodnutí příslušného správního úřadu, vztahující se k předmět účeTSomlouvy. Pokud pnslusny správní urad vydá zamítavé rozhodnutí, účinnost smlouvy nenastane.) ypujcitel povinen nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy požádat příslušný správní úřad o vydání

nrodhf1-/ ?, povoleni zvláštního užívání. Ze závažných důvodů může půjčitel k žádosti vypůjčitele tutohuitu
vví -

t .
K°P" PrVn í,° Vydaneho rozhodnutí i každého dalšího kladného rozhodnutí na něj navazujícího jevypůjčitel povmen předložit pujciteli do 7 kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí. Poruší-li vypůjčitel

Ko t0 '/ povinnost1’ uvedených v tomto odstavci, je půjčitel oprávněn účtovat
> P J

500,- Kc denne.
mu smluvní pokutu ve výši

j
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Článek VIII. - Závěrečná ustanovení

1) Obsah této smlouvy muže být změněn nebo doplněn pouze formou písemných dodatki kté.o smlouvě se

souhlasem obou smluvních stran.

2) Právní vztahy _

, . v , .

občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.

3, Smluvní str y výslovně souhlaol J£*

“i,S»£Idje os« sirauěch, 'předmětu smlouvy, ělselné oznaěenl ,ě,o

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4) Pokud výSe hodnoy předmětu plněni smlouvy je nebo bude vyřkl nei 5“

zajistí TSK.

5) Půjčitel i vypůjčitel si smlouvu přečetli, smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nebyla

sepsáL v tísnila nápadně nevýhodných podmínek. Na dkaz toho připojuji sve podpisy.

6) Smlouva byla vyhotovena ve 4 autorizovaných stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží vypujcitel a 2

stejnopisy půjčitel.

mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
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V Praze dne
V Praze dne 3. 8. 2018

Pražská vodohospodářská společnost

zastupuje
Ing. Petr Bureš
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vypůjčitel

Mgr. Dana

a.s.

Ing. Štěpánka Rn laňsyá
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