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Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě 

CHODNÍKOVÝ PROGRAM 2019 
v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
I. Smluvní strany 

Městská část Praha-Kunratice. 

sídlo:  K Libuši 7/10, 148 00 Praha 

zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou 

IČO:  00231134 

(jako převodce, dále v textu jen „MČ“ nebo „Převodce“) 

 

a 

 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402 

Sídlo:  Dělnická 213/12, Praha – Holešovice, 170 00 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti 

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti 

IČO:  25672541 

(jako nabyvatel, dále v textu jen „THMP“ nebo „Nabyvatel“) 

(společně dále též označováni jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

II. Úvodní ustanovení 

Dne 2. 5. 2022 vydal Magistrát hl. m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, Oddělení 

speciálního stavebního úřadu rozhodnutí o společném povolení čj. MHMP 284597/2022 

Sp.zn. S-MHMP 223860/2021 které nabylo právní moci dne 3. 6. 2022 a kterým byla umístěna stavba 

Chodníkový program 2019. Součástí této stavby je umístění a přeložky vedení a stožárů veřejného 

osvětlení, a to v objektech: SO 401 Veřejné osvětlení Úhlavská, SO 411 Veřejné osvětlení Ještědská 

a SO 421 Veřejné osvětlení Ještědská – osvětlení parkoviště za poštou. Objekty veřejného osvětlení 

jsou stavbou schopnou samostatného užívání a z tohoto důvodu je pro tuto stavbu možné i samostatné 

vydání kolaudačního souhlasu případně kolaudačního rozhodnutí. 

Stavebníkem a držitelem veškerých práv k výše uvedené stavbě je MČ. 

Úmyslem smluvních stran je převod práva stavby výše uvedených stavebních objektů z MČ na THMP 

pro zefektivnění realizace a následné správy infrastruktury veřejného osvětlení. 

III. Předmět smlouvy 

Převodce touto smlouvou převádí na nabyvatele práva a povinnosti z výše citovaného rozhodnutí o 

společném povolení ohledně výše uvedených stavebních objektů veřejného osvětlení, předává 

nabyvateli elektronicky dokumentaci ve stupni DVZ vč. položkového rozpočtu a slepého rozpočtu pro 

účely výběru zhotovitele. Nabyvatel je oprávněn nakládat s předanou dokumentací dle svého uvážení. 

Převodce zároveň předává nabyvateli kopii rozhodnutí o společném povolení. Nabyvatel tato práva a 

povinnosti vyplývající z rozhodnutí o společném povolení ohledně dotčených stavebních objektů 

přebírá a vstupuje tímto do práv a povinností převodce. 

MČ uděluje THMP povolení k výkopovým pracím pro realizaci stavebních objektů. 

THMP se zavazuje provést svým nákladem realizaci bez zbytečného odkladu v koordinaci s MČ, 

aby MČ mohla souběžně či návazně provést výstavbu chodníků ve stejné trase (SO 101 a SO 102 

stavby). 

Zrealizované objekty SO 401, 411 a 421 jsou následně ve správě THMP. 
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Převod práva stavby a předání dokumentace jsou sjednány jako bezúplatné. 

IV. Závěrečná ujednání 

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

3. 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. 

4. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemné dohodě, podle jejich pravé vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, 

což stvrzují svými podpisy. 

 

V Praze dne: 

 

 

 

 

Ing. Lenka Alinčová 

Starostka městské části Praha-Kunratice 

 

V Praze dne: 

 

 

 

 

Tomáš Jílek 

předseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

 

 

 

Tomáš Novotný 

místopředseda představenstva  

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 


