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SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ

l. SCIONIUS, a.s.

se sídlem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice,

IČ 282 11 219

DIČ CZ282 11 219

Zastoupena: Ekaterinou Vamachevou, předsedkyní představenstva

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.

zn. B 2228

(dále jen „nájemce“)

a

2. Městská částí Praha-Kunratice

pod adresou Úřadu městské části K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4

IČ 002 31 134

DIČ (32002 31 134

Zastoupená: starostkou MČ Ing. Lenkou Alínčovou

Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ č.j. 157/043 120 z 15. 3. 2004

(dále jen „pronajímatel“)

(spolu dále také jen „smluvní strany“)

se tímto dohodly, že spolu uzavřou toto souhlasné prohlášení

I.

Předmět souhlasného prohlášení

Předmětem tohoto souhlasného prohlášeníje úprava povinností smluvních stran ve věci zatížení

níže specifikovaných pozemků služebnostmi na základě smluv o zřízení služebností

uzavřených pronajímatelem a uvedených v čl. II. odst. 2 a 3 tohoto souhlasného prohlášení, a

to v souvislosti se stavbou a provozováním OC Kunratice nájemcem.

II.

Prohlášení smluvních stran

1) Dne 29. l. 2009 uzavřel nájemce s pronajímatelem nájemní smlouvu, ve znění dodatků

č. 1-1 1, na základě které má nájemce pronajaty pozemky parc. č. 2380/150, parc. č. 2380/ 149,

parc. č. 2526/1, parc. č. 2380/16, resp. parc. č. 23 80/166 v k.ú. Kunratice, obec Praha (dále jen

„nájemní smlouva“).

2) Ve smyslu čl. 8 bodu 7.3 nájemní smlouvy nájemce souhlasí se zatížením pozemků

parc. č. 2380/16 a parc. č. 2380/149 vk.ú. Kunratice, obec Praha (dále jen „předmětné
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pozemky“) služebností, a to na základě smlouvy o zřízení služebnosti uzavřené mezi

pronajímatelem aobchodní korporací Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 040 84 063, jejímž předmětem bude zatížení předmětných

pozemků stavbou podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě vrámci

stavební akce „0114/14 PH—4, Vídeňská OC Kunratice MTS“ (dále jen „podzemní

komunikační vedení“), to vše dle geometrického plánu č. 3196—76/2015 zpracovaného paní

Zuzanou Ulrichovou, Koněvova 108, Praha 3, který byl potvrzen Katastrálním úřadem

pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha dne 14. 12. 2015 (Příloha č. l).

3) Ve smyslu čl. 8 bodu 7.3 nájemní smlouvy nájemce dále souhlasí se zatížením pozemku

parc. č. 2380/16 v k.ú. Kunratice, obec Praha služebností, a to na základě smlouvy o zřízení

služebnosti uzavřené mezi pronajímatelem a obchodní korporací PREdistribuce, a.s., se sídlem

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 273 76 516, jejímž předmětem bude zatížení pozemku

parc. č. 2380/16 v k.ú. Kunratice, obec Praha stavbou kabelového vedení 22 kV v rámci

stavební akce „Praha 4 -Kunratiee, Dobronická, OC Kunratice II, VOTS, kWV“ (dále jen

„kabelové vedení“), to vše dle geometrického plánu č. 3187-87/2015 zpracovaného Sdružením

G&M, Jiří Bruna a Marek Budňák, Marešova 642/2, 198 00 Praha 9, který byl potvrzen

Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha dne 21. 10. 2015 (Příloha č.

2).

4) Služebnosti zřízené na základě smluv uvedených V odstavcích 2 a 3 tohoto souhlasného

prohlášení spočívají ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního

vedení a kabelového vedení a dále v právu oprávněného ze shora uvedených smluv provádět na

těchto liniových stavbách úpravy za účelem jejich obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení

jejich výkonnosti, včetně jejich odstranění, to vše v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb.,

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na

vědomí existenci ochranných pásem podzemního komunikačního vedení a kabelového

vedení v souladu s energetickým zákonem.



111.

Ostatní ujednání

Toto souhlasné prohlášení je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních

stran obdrží jedno vyhotovení.

Součástí tohoto souhlasného prohlášení jsou jeho přílohy, a sice:

Příloha č. l —Geometrický plán č. 3196-76/20152pracovanýpaní Zuzanou

Ulrichovou, Koněvova 108, Praha 3

Příloha č. 2 - Geometrický plán č. 3187-87/201SzpracovanýSdružením G&M,

Jiří Bruna a Marek Budňák, Marešova 642/2, 198 00 Praha 9

Příloha č. 3 — Situační nákres MIS lQT

SCIONIUS, a.s.

Holečkova 2649/7
Dne 11. 05. 2015 370 04 České Budějovlccs Dne 12- US' 2016ICO:28211219 '

)

Podpis za nájemce Podpis za pronajímatele
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Příloha č. 2

WKAI DOSAVADNMO A Novcno suvu uuuu unsmu nenovrrosYr

  

m....— „.

 

  

   

 

 

 

 
  

  

GEOMEYRICXV PLAN

pm

mm. cm.—lm—r
u_n- , ‘auwaw.

 

    
 



Příloha č. 3
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