Městská část Praha – Kunratice

a
Zdeněk Krištůfek

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI

1. Zdeněk Krištůfek, nar. 24. 3. 1960
bytem U Rakovky 702/18, PSČ 148 00 Praha 4
(dále jen „Oprávněný“)
a
2. Městská část Praha - Kunratice
se sídlem: K Libuši 7, Praha 4, PSČ 148 00
IČ: 002 31 134
DIČ: CZ00231134
zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4
číslo účtu: 9021-2000690389/0800
zastupuje: Ing. Lenka Alinčová, starostka
(dále jen „Povinný“)
(spolu dále též „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o ukončení smlouvy o zřízení služebnosti
I.
Předmět smlouvy
1.

Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2018 smlouvu o zřízení služebnosti č. 18 001 9 00 k pozemku parc.
č. 2498/1 v k.ú. Kunratice, obec Praha (dále jen „smlouvy“), jejímž obsahem je právo Oprávněného
zřídit, užívat, opravovat a udržovat stavbu STL plynovodu lineární PE 100RC SDR 11 o 63 /34/
a přípojky plynu opláštěná trubka PE 100 SDR 11 o 25 /30/, která byla zřízena v souladu s územním
rozhodnutím o umístění stavby č.j. P4/052593/14/OST/JHR ze dne 25. 8. 2014, vydaného Úřadem
městské části Praha – 4, odborem stavebním.

2.

Vzhledem ke skutečnosti, že vyšlo po uzavření smlouvy najevo, že smlouvu měla uzavřít namísto
Oprávněného společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., se Smluvní strany dohodly na ukončení
smlouvy dohodou ke dni 28. 3. 2018.

3.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni 28. 3. 2018 považují veškerá svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy za vypořádané a nemají vůči sobě žádné další závazky.
II.
Závěrečná ustanovení

1.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma Smluvními stranami.

2.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.

3.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled
smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou části Praha-Kunratice, 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 časového omezení
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet
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(www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních
údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.

V .................................. dne ..........................

………………………………………………
Ing. Lenka Alinčová, starostka

………………………………………………
Zdeněk Krištůfek
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