
S M LO U VA  O  U M OŽ N Ě N Í  Z Á SA H U  D O  D O P R AV N Í  A  
T EC H N I C K É  S Í T Ě  

Smluvní strany: 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 

zastoupené společností:   

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice 

IČO: 25672541, DIČ: CZ25672541 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

sp. zn. B 5402 

zastoupená: pověřeným zaměstnancem Ing. Věrou Bursíkovou, ředitelkou úseku správy a obnovy 

 (dále jen „Vlastník“ nebo „HMP“) 

 

a 

 

Městská část Praha-Kunratice 

Se sídlem: K Libuši 7, 148 00 Praha 4 

IČ: 00231134 DIČ: CZ00231134 

Zastoupené Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou 

(dále jen „Žadatel“) 

 

(společně též „Smluvní strany“) 

 

dnešního dne uzavřely smlouvu o umožnění zásahu do dopravní a technické sítě  

pro akci “Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III., ulice Kriváňská “,   

(dále jen „Smlouva“).  
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1. Úvodní ujednání 

1.1 Smluvní strany prohlašují, že: 

1.1.1 splňují veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a jsou 

oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; a že 

1.1.2 ke dni uzavření této Smlouvy vůči žádné z nich není vedeno řízení dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, přičemž zároveň se Žadatel zavazuje Vlastníka 

o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat. 

1.2 Žadatel v rámci svých smluvních vztahů žádá o vydání územního rozhodnutí k činnosti, 

v rámci které dojde k vybudování nové či úpravě stávající veřejné dopravní a technické 

infrastruktury. HMP je vlastníkem předmětné veřejné dopravní a technické 

infrastruktury a získání územního rozhodnutí je podmíněno získáním souhlasu 

Vlastníka.  

1.3 Smluvní strany tímto uzavírají smlouvu za účelem doplnění žádosti o územní 

rozhodnutí ve smyslu § 86 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Předmět Smlouvy 

2.1 Vlastník tímto sděluje své souhlasné stanovisko, tedy uděluje souhlas se zásahem do 

veřejné dopravní a technické infrastruktury v souladu s podmínkami, uvedenými 

v Příloze č. 1 této Smlouvy. Tento souhlas je poskytnut až v okamžiku, kdy jsou 

podmínky dle předchozí věty naplněny a pouze po dobu, dokud naplnění těchto 

podmínek trvá.  

2.2 Vlastník poskytuje souhlas dle předchozího odstavce bezplatně.  

 

3. Závěrečná ujednání 

3.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 

stranami a uzavírá se na dobu neurčitou. 

3.2 Vlastník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Žadatel poruší tuto Smlouvu 

hrubým způsobem. Takovým porušením je především, nikoliv však výlučně, když 

Žadatel: 

3.2.1 přestane plnit podmínky uvedené v Příloze č. 1;  

3.2.2 před uzavřením Smlouvy poskytne Vlastníkovi nepravdivé informace; 

3.2.3 vstoupí do likvidace. 

3.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení 

o odstoupení druhé Smluvní straně. 

3.4 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy 

a nahrazují se jí veškerá písemná a ústní ujednání Smluvních stran o předmětu této 

Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran 

ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných osobami oprávněnými 

jednat jménem Smluvních stran. 
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3.5 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. 

3.6 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž Vlastník obdrží tři (3) 

vyhotovení a Žadatel obdrží dvě (2) vyhotovení.  

3.7 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Vyjádření k projektové dokumentaci THMP 5237/19 ze dne 26.8.2019 

Příloha č. 2: Pověření zaměstnance 

3.8 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byla tato Smlouva uveřejněna v Centrální 

evidenci smluv (CES), vedené Vlastníkem, která je veřejně přístupná. Dále Žadatel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 

ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení s jejich 

uveřejněním. 

3.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném 

městskou části, 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. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují svoje podpisy. 

 

Technologie hlavního města Prahy  

V _______ dne __.__.______ 

 

Městská část Praha-Kunratice 

V _______ dne __.__.______ 

 

 

............................................................................ 

Ing. Věra Bursíková                                     

ředitelka úseku správy a obnovy 

pověřený zaměstnanec 

  (Vlastník) 

........................................................................... 

Ing. Lenka Alinčová 

Starostka MČ Praha-Kunratice 

(Žadatel) 

 

 


