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Městská část Praha - Kunratice

a
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST STAVBU

1.

Městská část Praha - Kunratice
pod adresou K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 - Kunratice
jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
IČO: 002 31 134
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4
č. účtu: 2000690389/0800
Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
na straně jedné (dále jen „Vlastník“)
a

2.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.
se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
IČ: 03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
20059
Zastoupená:
Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva
Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávnění zastupovat Objednatele
dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo
místo předsedou představenstva.
(dále jen „Stavebník“)

oba společně označováni jako „Smluvní strany“
uzavírají v souladu s § 110 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, tuto

SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST STAVBU
Č. SML. TSK: A/9/17/4020/012
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Městská část Praha - Kunratice je vlastníkem pozemků č. parc. 2356/6, 2356/52, k.ú.
Kunratice, obec Praha, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Pozemek“).
2. Stavebník má v úmyslu provést na vlastní náklady na Pozemku část stavby „PID Vožická,
Praha 4 č. akce 2960089“ (dále jen „Stavební záměr), a to v rozsahu vyznačeném v Příloze
č. 1 této smlouvy.
3. Tato smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána v souladu s § 110 odst. 2 písm. a) zák.
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, pro účely stavebního řízení o Stavebním
záměru Stavebníka.
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Článek II.
Předmět smlouvy
1. Vlastník prostřednictvím této smlouvy souhlasí s tím, aby Stavebník na Pozemku provedl
Stavební záměr dle čl. I. této Smlouvy, to vše v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy, a
potvrzuje, že Stavebník je k provedení výše uvedeného Stavebního záměru oprávněn.
2. Právo provést stavbu dle této smlouvy v sobě mimo jiné obsahuje také oprávnění
v předmětné věci podávat žádost o vydání stavebního povolení a právo přístupu a vjezdu na
Pozemek (resp. jeho část) za účelem provádění shora popsaného Stavebního záměru.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv
Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK), vedené Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího popisu.
2. 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. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce
smluvních stran.
4. Tato smlouva se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
Vlastník a dvě vyhotovení Stavebník. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly,
jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha - Kunratice“ vedeném městskou
částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může
být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části
Praha - Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a
případných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.
Příloha č. 1 Rozsah stavebního záměru
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V Praze dne

V Praze dne

............................................................
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

..........................................................
Ing. Miroslav Svoboda
člen představenstva a náměstek
generálního ředitele pro koordinaci a
DI koncepci

..........................................................
Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva a
náměstek generálního ředitele
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