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č. THMP, a.s 2021/07/USO 
č. MČ Praha-Kunratice 21 009 0 00 

Městská část Praha-Kunratice 
se sídlem: K Libuši 7/10, Praha, PSČ 148 00 
IČO: 00231134 
DIČ: CZ00231134 
zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou 
(dále jako „Stavebník“) 

a 

Hlavní město Praha,  

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ 11000, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 

zastoupené společností 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 17000  
IČO: 25672541,  
DIČ: CZ25672541 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
spisová značka B 5402 
zastoupená Ing. Věrou Bursíkovou, ředitelkou úseku správy a obnovy, na základě pověření ze dne 
7. 6. 2018 (Příloha č. 1) 
(dále jako „THMP, a.s.“) 

(dále společně také jako „Smluvní strany“) 

uzavírají dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s § 86 odst. 2 písmeno d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto 

SMLOUVU O PROVEDENÍ PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

(dále jen „Smlouva“) 

Preambule 

Tato Smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2152 ze dne 31. 8. 2017 
a „Rámcové smlouvy o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení 
hl. m. Prahy“ mezi hlavním městem Prahou (dále i „HMP“) a společností Technologie Hlavního města 
Prahy, a.s., č. INO/35/04/001928/2017, uzavřené dne 31. 8. 2017 s účinností ke dni uveřejnění 
v registru smluv, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2019, na jejímž základě se společnost 
Technologie hlavního města Prahy, a.s., zavázala řádně a s odbornou péčí provádět Správu, provoz 
a Údržbu a další činnosti související se správou a provozem veřejného osvětlení na území hlavního 
města Prahy od 31. 8. 2017 (dále jen „Rámcová smlouva“). 
Smlouva nahrazuje Smlouvu o umožnění zásahu do dopravní a technické sítě č. 20 024 0 00 ze dne 
3. 8. 2020. 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. THMP, a.s. na základě Rámcové smlouvy zajišťuje činnosti související se správou 
a provozem veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy, a to i veřejného osvětlení - 
stožáry VO 428414, 428415, 428416 a propojovací kabely VO, které je situováno 
na pozemcích dle Přílohy č. 2 vedených u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha (dále také i jen „VO”). 

1.2. Stavebníkovi vznikla potřeba přemístění části VO ve vlastnictví HMP v souvislosti s jím 
prováděnou stavební akcí s názvem „Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích, 
III.etapa ul. Kriváňská“ (dále jen „Stavební záměr Stavebníka“). 

1.3. Předmětem této Smlouvy je tak sjednání podmínek pro zajištění přeložky VO. 
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2. Podmínky přeložky veřejného osvětlení 

2.1. Přeložku VO provede dle dohody Smluvních stran Stavebník, a to za podmínek dle této 
Smlouvy. 

2.2. V rámci stavby dojde k demontáži stožárů VO 428414, 428415, 428416, místo nich bude 
postaveno 5 nových stožárů, které budou napojeny ze stávajícího stožáru 428418 novým 
kabelem CYKY 4J x 10 mm2. Nové stožáry a propojovací kabely VO budou po přeložení 
situovány na pozemcích dle Přílohy č. 3 vedených u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, a to v souladu s projektovou dokumentací pro spojené územní 
a stavení řízení z 10/2018, jejíž Situace je Přílohou č. 3 této Smlouvy. 

2.3. THMP, a.s. před uzavřením této Smlouvy vydala vyjádření k projektové dokumentaci 
pro DUR+DSP č. j: VPD-01424/2020 ze dne 8. 10. 2020 (dále jen „Technické řešení“), 
které je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 3, a přeložka VO bude realizována 
podle odsouhlaseného Technického řešení. Jakoukoliv změnu při provádění přeložky VO 
oproti odsouhlasenému Technickému řešení je Stavebník povinen v dostatečném předstihu 
konzultovat s THMP, a.s. Změny neodsouhlasené THMP, a.s. mohou být důvodem pro 
nepřevzetí přeložky VO zpět do správy THMP, a.s. 

2.4. Po dokončení přeložky VO vyzve Stavebník THMP, a.s. k jejímu technickému převzetí, 
přičemž současně s přeložkou VO předá Stavebník doklady požadované THMP, a.s. 
dle „Pravidel pro zpracování dokumentace k technické prohlídce veřejného osvětlení“, které 
jsou dostupné na stránce www.thmp.cz – Jak si zařídit-odstavec Aktualizace digitální mapy 
sítě veřejného osvětlení/ Pokyny pro zhotovitele a Vzor tabulky „Soupis objektů 
VO_DSPS.xlsx“.  

2.5. V případě, že budou Stavebním záměrem Stavebníka přeložky VO dotčeny nemovité věci 
ve vlastnictví třetích osob, zavazuje se Stavebník zajistit nejpozději do předání přeložky 
VO dle bodu 2.4 této Smlouvy uzavření veškerých smluv o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) strpění umístění a provozování přeložky na těchto nemovitých věcech, včetně 
geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene (služebnosti). 

2.6. Stavebník se zavazuje uhradit veškeré náklady související s realizací přeložky VO podle této 
Smlouvy a veškeré případné náklady na zřízení věcných břemen (služebností) dle bodu 2.5 
této Smlouvy. 

3. Termín provedení přeložky 

3.1. Stavebník se zavazuje provést přeložku VO v termínu do 12/2025. 

4. Kontaktní osoby 

4.1. Kontaktní osobou za THMP, a.s. ve věcech technických je: 

p. Petr Kopp mobil: 730 895 999 e-mail: petr.kopp@thmp.cz 

4.2. Kontaktní osobou za Stavebníka je: 
p. Martin Kubát mobil: 725 880 442 e-mail: kubat@praha-kunratice.cz 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Změna smluvních podmínek, dohodnutých touto Smlouvou, může být provedena pouze 
formou písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. 

5.2. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž THMP, a.s. 
obdrží tři (3) a Stavebník dvě (2) vyhotovení. 

5.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva může být zveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, ani za důvěrné informace 
a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. THMP, a.s. dále 
bere na vědomí, že Stavebník je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace 
v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 
a že veškeré informace týkající se této Smlouvy budou bez výjimky poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají. 

5.4. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
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o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího 
podpisu a text této Smlouvy. 

5.5. 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. 

5.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
a udělují svolení k jejich užití. 

5.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Pověření zaměstnance ze dne 7. 6. 2018 
Příloha č. 2 – Situace VO dotčené stavbou 
Příloha č. 3 – Vyjádření THMP VPD-01424/2020.ze dne 8. 10. 2020 

5.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu 
obsahu rozumí a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy. 

5.9. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým 
či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost této Smlouvy 
jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné, zdánlivé 
či neúčinné ustanovení nahradit novým platným či účinným ustanovením, které svým 
obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Smlouvy. 

V Praze dne:      V Praze dne: 
Za Hlavní město Praha, zastoupené    Za Stavebníka 
Technologie hlavního města Prahy, a.s.   MČ Praha-Kunratice 

Ing. Věra Bursíková     Ing. Lenka Alinčová 
ředitelka úseku správy a obnovy   starostka MČ Praha-Kunratice 

na základě pověření ze dne 7. 6. 2018 


