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Plánovací smlouva

lZott?

která se uzavirá mezi účastníky:

obec Herink, zastoupená starostou obce Karlem Zemanem
sídlo: Do Višňovky 28, 25l01' Herink
IČ:00640l40
(dále jen,,obec")
a

obchodní společnost
AR.MA spol. s.r.o. , zastoupená jednatelem společnosti panem Pierluigi Cardoselli
sídlo: Staropramenná40417,Praha 5' l50 00
zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPtaze, oddíl C, vloŽka
94552
IČ:27077225
(dále jen,,investoro')

L

Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo obce Herink schválilo územně plánovací dokumentaci obce Herink dne
27.9. 1999' ve které vymezilo plochu lokality ,,obýný soubor Herink"., následně dne
5. 3. 2002 změnu č. 1 a 1'3. 4. 2006 změnu č. 2, ve které vymezilo plochu lokality se
smíšenoufunkcí.
Vymezená plocha lokality obytného souboru Herink je tvořena mimo jiné pozemky:
parc.č. st. l5ll o výměře I.676m2
parc.ě.st. I5l2 o výměře 278 m2
parc.č.st. 1513 o výměře 443 m2
parc.č.9l| o výměře 332 m2
parc.č,.9l2 o výměře 279 m2
parc.č:.9l3 o aýměře 55 m2
parc.ě.l2 o výměře 324 m2
parc.ě.l3ll o výměře I.479 m2
parc.č.I3l2 o výměře 758 m2
parc.č.I4ll o výměře 4.439 m2
parc.ě.l4l2 o výměře 1.198 m2
parc.č.375 o qýměře 2I0 m2

vše v k.ú. Herink, (dále jen ,,Dotčenépozemky") zapsáno na LV č. 536 v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočesky kraj, katastrální pracoviště Praha _
vychod. Výpis z katastru nemovitostí s Dotčenými pozemky tvoří Přílohu č. 1 této
Smlouvy (pozemek parc.č. 408 však mezi Dotčenépozemky nepatří). Výše uvedené
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Zastupitelstva obce Herink
č.:

dne:

Dotčenépozemky jsou vyznačeny ve snímku katastrální m&Py, která je Přílohou č. 3
této smlouvy. Investor prohlašuje, žeje výlučným vlastníkem Dotčených pozemků.
Investor má zájem vybudovat na Dotčených pozemcích obytnou lokalifu a související
infrastrukturu dle projektové dokumentace uvedené v Příloze č,.2tétosmlouvy (dále jen
,,Projektová dokumentace pro územnírozhodnutí")

il.

Stávaj ícíveřej ná infrastruktura
.Stávající přiléhajícíinfrastrukfura, na kÍerou se bude Investor napojovat je:
a) Napojení na komunikaci III.třídy ve spodní části pozemku parc.č. 368/1
b) Za hranicí pozemku parc.ě. 368ll jsou vyvedeny přípojky splaškové a dešťové
kanalizace
c) U vjezdu do řešené lokality bude vybudována trafostanice pro moŽnost napojení
obytného souboru na rozvodnou síťelektrické energie.

III.
Požadavky na novou veřejnou infrastrukturu
Investor zajistilv souladu s podmínkami územního plánu obce pro vymezenou plochu
obýný soubor Herink., označ,enéjako územíse smíšenou funkcí, zhotovitelem
společností Architekti Quadrata, Šumavská 5, tz} 00, návrh 24 parce| pro výstavbu
rodinných domů a domů se smíšenoufunkcí, a dále návrh nezbytného technického
vybavení izemi (komunikace, splašková a dešťová kanalizacq vodovod, plynovod,
rozvody \4lI, NN, veřejného osvětlení a slaboproudu, trafostanice, likvidace srážkoqých
vod a zeleřt

Veřejná zeleň je navržena jako součást všech typů veřejných prostoru _ travnaté pásy
v ulicích a zeleí, jak uvedeno v koordinačnísituaci lokality. Součástítéto budoucí
veřejné plochy zeleně bude parková zeleň. Pro umístění kontejnerů na tříděný odpad je
dohodnuto stanoviště:
a) U rodinných domů v oplocení
b) U smíšených domů u objektu so 02 a So0l dle přílohy č.4
Dopravní a technická infrastruktura bude Investorem budována v následujícímrozsahu:
a) Komunikace:
- Nová obsluŽná komunikace v délce 202m obsluhujícínové parcely rodinných
domů a polyfunkčníobjekty.
- Celkem 19 podélných a kolmých parkovacích stáni navazujícína obslužnou

komunikaci
- Samostatné nekryté veřejné parkoviště s celkem 13 kolmými parkovacími
staními pro osobní automobily
- Přilehlé a navazujicí chodníky pro pěšív rozsahu dle projektové dokumentace
(příloha č.2 této smlouvy)

(dále jen ,,Komunikace"). Podrobná specifikace Komunikace (včetně chodníků),
včetně speciťrkace pozemků, na kteých bude umístěna, je obsažena v PÍiloze č,. 2
této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

b) Kanalizace tlaková:
- Novy řad splaškové kanalizace, větev A (materiál PP Ultra
v souhrnné délce 193 m.
- Novy řad splaškové kanalizace, větev A1 (materiál PP Ultra
v souhrnné délce 14 m.

Rib 2, DN250)
Rib 2, DN200)

(dále jen ,,Splašková kanalizace"). Podrobná specifikace Splaškové kanalizace,
včetně specifikace pozemků, na kteých bude umístěnao je obsažena v Příloze č,.2
této smlouvy, která fuoří nedílnou součást této smlouvy.

c)

Lilividace srážkové vody:

-Novy řad dešťovékanalizace' větev

l

PP Ultra Rib 2, DN150)
v souhrnné délce 55 m.
- Novy řad dešťovékanalizace, větev 2 (materiál PP Ultra Rib 2, DN250)
v souhrnné délce 154 m.
- Novy řad dešťovékanalizaceo větev 3 (materiál PP Ultra Rib 2, DN300)
v souhrnné délce 25 m.
- Vsakovací galerie č. 1 s celkoqým počtem l00 vsakovacích bloků o objemu
(materiál

1.211,5 m3.
-

Vsakovací galerie č. 2 s celkor4ým počtem 12 vsakovacích bloků o objemu

151

m3.
- Bezpeěnostní přepad do stávající dešťovékanalizace.

(dále jen společně jako ,,Dešt'ová kanalizace"). Podrobná specifikace Dešt'ové
kana|izace' včetně specifikace pozemků, na kteých bude umístěna, je obsažena
v Příloze č:. 2 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
d) Vodovod:
- Novy řad veřejného vodovodu (materiál HD-PE PEl00 SDRl1 D90x8,2mm)
v souhrnné délce 232 m
- lxnadzemní hydrant HNl DN 80 v cca polovině nového řadu (viz PD)
- lx podzemní hydrant HNl DN 80 v ukončení řadu v severní části lokality

(dále jen ,oVodovod"). Podrobná specifikace Vodovodu, včetně speciťrkace
pozemků, na kteých bude umístěn, je obsaŽena v Příloze č,.2 této smlouvy, která
tvoří nedílnou součást této smlouvy.
e) Plynovod:
- STL plynovodní řad
(dále

jen,'Plynovod")

DN 63 v celkové délce 200m.

f) Rozvody a zařízení Vl\, NN a veřejné osvětlení:
- Připojovací podzemní kabel VN do nové trafostanice v celkové
délce 163m.
- objekt nové trafostanice na pozemku stavebníka
-

Nová podzemní distribučnísíťnízkéhonapětí 0,4 kV v lokalitě (rozsah dle
výkresové části PD, Příloha 2této smlouvy)

Nové veřejné osvětlení v lokalitě vč. veškerého kabelového vedení od napojení
až k jednotliým novým stožárum (materiál: CYKY 5Cx6, uložený v zemni
ýze,
rozsah dle výkresové části PD, Příloha} této smlouvy)
- Celkem 25ks nových oceloqich bezpaticoqých parkoých
stožáru Vo, výška
4m.
_

Podrobná specifikace rozvodů \rlrl, NN a Veřejného osvětlení, včetně specifikace
pozemků, na kteých bude umístěno, je obsaŽena v Příloze ě.2 této smlouvy,
která
fuoří nedílnou součást této smlouvy.
(dále jen společně,,Rozvody

azařizenívN, NN

a Veřejné osvětlení..).

g) Veřejné prostory a zeleň:
- Suchý poldr v jiho-zéryadní části lokality
- Sadové úpravy a výsadba nových dřevin v následujícím rozsahu:
Výsadba stromů_ 10 + 1 (stávající)
Výsadba žiýchplotu tvarovaných _ 375 bm
Výsadba volně rostlých žiýchplotů_ 75 bm
Výsadba keřových skupin _ 150 m2
Parkový trávník _ 652l m2
Trávník v zatraviovacích dlaŽbách _738 m2

(dálejen,,Veřejná zeleň "). Podrobná specifikace Veřejné zeleně včetně specifikace
pozemků, na kteých budou umístěny, je obsažena v Přiloze č:.2 této smlouvy,
která
tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Komunikace, Splašková kanalizace. Dešťová kanalizace, Vodovod, Veřejné
osvětlení, Veřejná zeleřt jsou dále společně označovány téžjako
,,Předmětná
infrastruktura'0.
Komunikace, Splašková kanalizace, Dešťová kanalizace. Vodovod, Plynovod,
Rozvody a zařízení\AI, NN a Veřejné osvětlení, Veřejná zeleň jsou dále společně
označovány téžjako,,Dopravní a technická infrastruktura...

''Melioračnímzařízením'' se pro účelytéto smlouvy rozumí nadzemní části
odtokového koryta vedoucí na pozemcích parc. 124/8, |24lt,3l/t, 4g4k.ú.Herink.

IV

Způsob vybudování Dopravní a technické infrastruktury

Předmětem této smlouvy je závazek investora vybudovat na své náklady veškerou
Dopravní a technickou infrastrukturu lokality' popsanou v článku III. této smlouvy a to
včetně Veřejné zeleně a zrekonstruovat Melioraéni zaÍizeni.

v.

Závazlry Investora

l.

Investor se zavazuje, Že na své náklady vybuduje rnýše uvedenou Dopravni a
technickou infrastrukturu v lokalité' jejížrozsah bude dále upřesněn v projektové
dokumentaci oznaěené jako ,,obýný soubor Herink.'o, zhotovitele společnosti
Architekti Quadrata, Šumavská 5, l2O 00 (dále jen ,,Projektová dokumentace'o).
Pro přípravu a připomínky k Projektové dokumentaci platí čl. V. odst. 19 této
Smlouvy obdobně.

2.

Investor se zavazuje zajistit vybudování Dopravní a technické infrastruktury
v souladu s touto smlouvou a Projektovou dokumentací pro Ú'emní rozhodnutí,
přílohou č,.2 této smlouvy, Projektovou dokumentací, platnymi právními předpisy
a technickými normami. V případě rozporu mezi touto smlouvou či její přílohou č.
2 na straně jedné a Projektovou dokumentací na straně druhé, má tato smlouva ajejí
příloha ě. 2 předno'st. V případě rozporu meziÚzemním rozhodnutím a Projektovou
dokumentací pro Uzemni rozhodnutí na straně jedné a Projektovou dokumentací na
straně druhé, má Územní rozhodnutí a Projektová dokumentace pro Územní
rozhodnutí přednost.

3.

Investor se zavan$e, zajistit písemný souhlas vlastníkůvšech pozemků dotčených
stavbou (i) s umístěním a stavbou Dopravní a technické infrastruktury; a (ii) s
rekonstrukcí Melioraěního zařízeni; v předmětné lokalitě.

4.

Investor prohlašuje, že nebude poŽadovat po obci úhradu jakychkoliv nákladů na
vybudování vyše uvedené Dopravní a technické infrastruktury a rekonstrukci
Me l i oračn iho zaÍizení.

5.

Investor se zavazuje, Že Dopravní a technickou infrastrukfuru v lokalitě vybuduje a
rekonstrukci Melioraěního zatizeni provede dodavatels[ým způsobem
autorizovanou ťtrmou v souladu s příslušnými normami.

6.

,,Dokončenou Předmětnou infrastrukturou" se rozumí plně dokončená
Předmětná infrastruktura, jeŽbyla zhotovena v souladu s touto smlouvou, územními
rozhodnutími, stavebními povoleními, právními předpisy a technickými normami,
u které bylo příslušnými úřady veřejné správy povoleno trvalé uŽiváni (byly vydány
kolaudačnísouhlasy atd.) a kÍerá nemá žádnévady a nedodělky.

7

.

Investor se zavazuje převést Dokoněenou Předmětnou infrastrukturou do vlastnictví

obce najednou a to nejpozději do 3 měsícůod vydání posledního (ve smyslu
časovém)kolaudačního souhlasu na Dokončenou Předmětnou infrastrukturu.

Dokončená Předmětná infrastruktura bude do vlastnictví obce převedena najednou
za celkovou částku 1.000,-Kč včetně DPH. Investor se zavazuje do doby jejího
převedení do vlastnicfuí obce zajistit řádné provozování Předmětné infrastruktury.
Investor se zavan$e poskýnout obci zitruku za jakost Předmětné infrastruktury
v délce 5 let, přičemŽ Investor bude povinen všechny vady reklamované v záruční
době odstranit nejpozději do 30 dnů. Pokud tuto povinnost Investor nesplní, bude
povinen uhradit obci smluvní pokutu ve vyši 1.000'_Kč za každý den prodlení.
Právo na náhradu škody nebude sjednáním této smluvní pokuty v žádnémsměru
dotčeno. Bez poskýnutí této záruky není obec povinna Předmětnou infrastrukturu
koupit a pÍevzit. Záruění doba na celou Předmětnou infrastrukturu zaěne béŽet
najednou dnem vydríní posledního (ve smyslu časovém)kolaudačníhosouhlasu na
Předmětnou infrastrukturu.

8.

Investor se zavazuje souěasně s převodem Předmětné infrastruktury dle předchozího
odstavce, předloŽit obci doklady prokazující funkčnost jednotlivých staveb, jako je
prohlášení budoucího provozovateleo reviznizprávy, tlakové zkoušky, provozní řád
Bez doloŽení Dokladů není
vodovodu a kanalizace apod. (dále jen
',Doklady").
povinna
Předmětnou infrastrukturu koupit apřevzit.
obec

9.

Investor se zavazuje převést vlastnická práva k pozemkům pod nově vybudovanou
Komunikací a pod plochami Veřejné zeleně (dále jen společně jako ,,Předmětný
pozemek") do vlastnictví obce společně s převodem Předmětné infrastrukfury za
částku celkem 1.000,- Kč včetně DPH.

10. Investor se zavazuje uhradit kompenzačnípříspěvek obci ve vyši 4.300.000,(slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun česlcých).

Kč

l1. Kompenzaéni příspěvek ve výši 4.300.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc
korun českych) se Investor zavazuje uhradit obci takto:

a) První část ve \.ýši l.800.000,-Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun
b)

česlcých) uhradí Investor do 60 dnů od uzavÍeni této smlouvy;
Zbývajícíčást ve ýši 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun
česlcých) uhradí Investor obci najednou do 30 dnů od vydání prvního (ve
smyslu časovém)kolaudačníhosouhlasu( popř. jiného obdobného opatření či
rozhodnutí příslušnéhostavebního úřadu, na jehož základěje možnéstavbu
uživat) najakoukoliv část Předmětné infrastruktury, nejpozději však Investor
uhradí zbyvajici část Kompenzačníhopříspěvku obci do 5 let od uzavření této
smlouvy;

12. Investor jako zástavce se zavazuje zajistit úhradu celého kompenzačního příspěvku
ve výši 4.300.000,_ Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun čes[ých) zástavním
právem na pozemcích
parc.č.I4l1
parc.ě.l412
parc.č.l311
parc.č.I312

paÍc.č'.l2
parc.č. st. 15/3
paÍc.č.375

. vše kat. územíHerink, ve vlastnictví Investora (dále jen ,,,Zástavní právo").
Zástavni smlouva bude uzavřena v den uzavření této smlouvy, přičemŽ obec je
povinna po ýnté do 20 dnů ode dne uhrazení celého kompenzačníhopříspěvku
vydat investorovi vzdání se Zástavního práva nebo potvrzeni o zániku Zástavního

právase všemi náležitostmi vyŽadovanými katastrálním úřadem, aby mohlo být toto
Zástavní právo vymazáno z katastru nemovitostí. obec je dále povinna po vymáni
investorem do 30 dnů ode dne uhrazení první části kompenzačního příspěvku dle č1.
V, odst. 1 1, písm. a) vydat potvrzení o sníženíqiše pohledávky zajištěné Zástavním
právem.
13. Pokud to bude dle právních předpisů a aktuálního stavu Melioračniho zaÍizeni
nezbytné, Investor se zavantje zajistit na své náklady vydání pravomocného
stavebního povolení na rekonstrukci Melioračniho zaÍízenínejpozději do dvou let
od uzavření této smlouvy..

Melioračním zaÍízením"se rozumí plně zrekonstruované
melioračnízaÍizeni, jeŽ bylo zrekonstruováno v souladu s touto smlouvou a

14. ,,Dokončeným

přílohou č. 5 k této Smlouvě, právními předpisy a technic\ými normami a které
nemá žádnévady a nedodělky.

l5. Investor se zavazuje zajistit na své naklady rekonstrukci MelioračníhozaÍízenidle
přílohy č. 5 této Smlouvy a DokončeníMelioračníhozaÍízeni (včetně vydání
kolaudačníhosouhlasu, pokud to bude dle právních předpisů nezbytné) nejpozději
do 15 měsícůod uzavření této smlouvy. Ve stejné lhůtě je Investor povinen
Dokoněené Melioračni zaÍízenipředat obci. Zádnou odměnu či nráklady na
rekonstrukci Melioraěního zaÍizeni obec nebude hradit.

16. Pokud Investor z jakéhokoliv důvodu (včetně vyššímoci) nesplní jakoukoliv svoji
povinnost stanovenou v čl. V. odst. 15 této smlouvy řádně a včas či dojde k zániku
závazku Investora zrekonstruovat, dokončit a předat MelioračnízaÍízenina obec
z důvodu následné nemoŽnosti plnění, je obec oprávněna, nikoliv však povinna,
zrekonstruovat MelioračnízaÍizeni sama (prostřednicfuím třetích osob), a to na
náklady Investora. Smluvní strany se dohodly, že týo náklady činí500.000,-Kč a
Investor se zavazuje částku 500.000,_Kč obci uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu
obec omámí, Že Meliorační zaÍizeni zrekonstruuje sama.
17.

Pokud Investor zjakéhokoliv důvodu nesplní jakoukoliv svoji povinnost
stanovenou v č1. V. odst. 15 této smlouvy řádně a včas, je povinen uhradit obci
smluvní pokutu ve vyši 5.000,_Kč zakaždý den prodlení. Právo obce na náhradu
způsobené újmy (včetně škody) není sjednáním ďnebo úhradou smluvní pokuty

v Žádném směru dotčeno.

18. Investor tímto poskytuje obci zaruku za jakost zrekonstruovaného Melioračního
zaÍizeni v délce 5 let ode dne jeho předrání obci, přičemž Investor je povinen

všechny vady MelioračníhozaÍízeníreklamované v záruěni době odstranit

nejpozději do 30 dnů. Pokud tuto povinnost Investor nesplní, je povinen uhradit obci
smluvní pokutu ve vyši 1.000,-Kč zakaždý den prodlení. Právo na náhradu škody
není sjednáním této smluvní pokuty v Žádném směru dotčeno
19. Investor se zavazuje spolupracovat při přípravě dalšípotřebné projekÍové
dokumentace pro Dopravní a technickou infrastrukturu s obcí a vždy
obci
předložit k nahlédnutí a připomínkám, na které má obec minimálně 30 dnů.

ji

20. Investor se zavazuje strpět, aby pracovník obce nebo osoba pověřená obcí činila
kontrolu nad budováním (zhotovením) Dopravni a technické infrastruktury, tj.

dohlíŽela a kontrolovala způsob a postup budovríníDopravní a technické
iňfrastruktury, vhodnost ukládání a pouŽití stavebních výrobků, materiálů a
konstrukci. Zatimto účelemse Investor zavazuje umožnit takové osobě přístup ke
stavbám Dopravní a technické infrastruktury a k podkladům a informacím, ktere se

Dopravní a technické infrastruktury a jejího budování tykaji. Pokud má dojít
kzakrytí určitéčásti Předmětné infrastruktury, po němŽ jiŽ nebude moŽné tuto část
Předmětné infrastruktury bez zvyšených nákladů zkontrolovat, je Investor povinen
písemně vyzlat obec ke kontrole a poskýnout ji minimálně 3 pracovní dny na
kontrolu. Pokud tuto povinnost Investor poruší,je povinen vedle smluvní pokuty
uhradit i naklady na provedení dodatečné kontroly. Pokud Investor porušísvé
povinnosti stanovené v tomto odstavci Smlouvy, není obec povinna Dopravní a
technickou infrastrukturu převzít, a to do doby neŽ bude zjednána ze strany
Investora úplná náprava porušenépovinnosti (např. umožněna dodatečná kontrola
atd.). Smluvní strany se dohodly, Že ce|é toto ustanovení čl. V. odst. 20 Smlouvy
platí obdobně při rekonstrukci MelioračníhozaÍizeni.
21. Dohlížejiciosoba je ve věci budování Dopravní a technické infrastruktury
oprávněna udělovat Investorovi doporučení či upozornění za předpokladu, že zjisti,
Že Dopravní a technická infrastruktura je budovana v rozporu s touto smlouvou,
schválenou projektovou dokumentací a stavebním povolením nebo technic\ými
normami nebo právními předpisy.
22. Investor je povinen alespoň 30 dnů před předáním Předmětné infrastruktury obci
obec písemně o této skutečnosti informovat a umožnit ji kontrolu stavu Předmětné
infrastruktury. Smluvní strany se dohodlY, Že toto ustanovení platí obdobně při
předání rekonstruovaného Melioračn ího zaÍizení.

vI.
Závazky obce
L

obec se zavazuje vyvinout maximální součinnost vedoucí k naplnénízávazktt
Investora vybudovat Dopravní a technickou infrastrukturu uvedenou v této smlouvě
a poskytnout k projednání následných územnícha stavebníchÍizenipro Dopravní a

technickou infrastrukturu předmětné lokality potřebné souhlasy, jako vlastníka
obecních pozemků a dotčenéobce, bez zbyteěného odkladu, to vše zapředpokladu

Že Investor bude postupovat v souladu s touto smlouvou. Pokud Investor poruší

jakékoliv ustanovení této smlouvyo není obec povinna potřebnou součinnost a
souhlasy poskýnout.

2. obec se zavazuje pÍevzit do svého užívánia vlastnictví najednou (i) celou
Dokončenou Předmětnou infrastrukturu za l.000,-Kč včetně DPH a ode dne

převzetíji v plném rozsahu řádně provozovat (nebo zajistit její provozováni tÍetí
osobou) zejménavčetnělikvidace splaškových vod a připojení na obecní vodovod
a kanalizaci; a (ii) Předmětý pozemek za l.000,_Kč včetně DPH do svého
vlastnictví; a to nejpozději do 3 měsícůod vydání posledního (ve smyslu časovém)
kolaudačníhosouhlasu na Dokončenou Předmětnou infrastrukturu za podmínek
uvedených y článku V. odst. 6 až 9 této smlouvy. Pro odstranění pochybností

smluvní strany prohlašují,Že pokud nebude celá Předmětná infrastruktura splňovat
podmínku Dokončenosti dle č1. V. odst. 6 této smlouvy, není obec povinna
Předmětnou infrastrukturu pÍ ev zít.

3. Vpřípadě že některá zěástí Dopravní a technické infrastruktury

nebude moci být
uvedena do provozu z důvodu nepřipravenosti infrastruktury v majetku obce, se
obec zavazuje najít na náklady Investora s Investorem takové technické řešení,
které umožnídosáhnout cíle Investora,tzn. výstavbu a prodej obytných jednotek, a
to i za cenu provizorního, tedy dočasnéhořešení,které v plném rozsahu včetně
všech souvisejících nákladů uhradí Investor.

vII.

Termín plnění

L

Investor se zavazuje vybudovat a řádně zkolaudovat Dopravní a technickou
infrastrukturu specifikovanou v čl. ilI., a to ve lhůtě 3 let od nabytí právní moci
posledního (ve smyslu časovém)stavebního povolení na Dopravní a technickou
infrastrukturu specifikovanou v čl. III, nejpozději však do 5 let od podpisu této
smlouvy.

2.

Investor se zavazuje, že zajistí, že Předmětná infrastruktura bude řádně dokončena
ve smyslu čl. v. odst. 6 této smlouvy nejpozději do 3 let od nabytí právní moci
posledního (ve smyslu časovém)stavebního povolení na Předmětnou infrastrukturu,
nejpozději však do 5 let od podpisu této smlouvy.

VIII.
odpovědnost a smluvní pokuty

L. Investor se

zavazuje provést nezbytná opatření na pozemcích dotčených stavbou
technické infrastruktury, zabraíujícíohroženíveřejných zájmů v případě, Že nedojde
k realizaci navrhovaného záměru v dohodnutém rozsahu a čase.

se Investor ocitne v prodlení se splácením jakéhokoliv peněŽitého dluhu dle
yo denně z dlužné
této smlouvy, je povinen uhradit obci úrok z prodlení ve qýši 0,05

2. Pokud

částky.

l3

této Smlouvy,
stanovenou v č1. V. odst.
je povinen uhradit obci smluvní pokutu ve vyši 1.000,-Kč zakaŽdý den prodlení.

3. Pokud Investor nesplní svoji povinnost

4. Pokud Investor nesplní jakoukoliv svoji povinnost stanovenou v č1. V. odst. 20 a
v č1. V. odst. 19 této Smlouvy, je povinen uhradit obci smluvní pokutu ve qýši
5.000,-Kě zakaždý případ porušení.

odst. 2 této Smlouvy,
je povinen uhradit obci smluvní pokutu ve vyši 2.000,-Kč zakaŽdý den prodlení.

5. Pokud Investor nesplní svoji povinnost stanovenou v čl. VII.

6. Právo obce na náhradu škody není sjednáním smluvních pokut v této smlouvě
v žádném směru dotčeno.

7

Smluvní strany se dohodlY, Že pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k zániku této
Smlouvy odstoupením či obdobným způsobem, kteým se závazek zrušuje od
počátkq a strany si mají navzájem vrátit poskýnutá plnění, činíhodnota plnění,
které mávrátit Investor (za poskytnuté souhlasy a součinnost dle této Smlouvy)
obci částku 4.300.000,-Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českych).

IX.

Závérečnáustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemnostíýkajícíchse
jejich smluvního vztahu se řídínásledujícími pravidly: Písemnosti se zasílají
piostřednictvím drŽitele poštovnílicence (poštou) doporučeně do vlastních rukou na
poslední známou adresu druhé smluvní strany vyplývajíci z této smlouvy nebo z
doručenépísemnosti od druhé smluvní strany. odmítne-li adresát takÍo zaslanou
písemnost pÍevzit,platí,že je tímto okamžikem doručena, avráti-Ii se odesílateli zpět
ji pošta přesměrovala zpět
;ineno důvodu, plati, že je doručena dnem, kdy
k odesílateli.

i

2.

Investor se zavanlje oznamovat nejpozději do pěti dnů druhé straně změnu adresy
svého sídla (právnické osoby) či bydliště a místa podnikání (podnikajíci ýzická
osoba), a hlavně změnu adresy pro doručování písemností.

3.Zménysmlouvymohoubýtprovedenypouzepísemnýmdodďkemktétosmlouvě
Zastupitelswa obce Herink
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\TYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazující stav evidovaný k datu 26.05.20L6 71:36:46
obec: 564915 Herink
czo2og Praha-rnýchod
List vlastnictvi: 536
627666 Herink
.4eelg)\
kat. územíjsou pozernky vedeny ve dvou číselnýchřadách (st. = stavební parcela)
Identif ikátor
Podil
A V]'astnik, jiný oprávněný
Vlastnické právo
AR.I.íA spol .
15000 Praha 5
B Nernovitosti

s r.o., Staropramenná 404/7,

Pozemky

Parcel-a

[n2] Druh pozemku
1676 zastavěná plocha a
L5/L
st.
nádvoří
Součásti je stavba.' Herink. ě.p. 4, rod.dům
l5/l
Stavba stoji na pozemku p.č.: St.
278 zasLavěná pIocha a
st.
L5/2
nádvoří
Součásti je stavba: bez ěp/ěe, zem.stav
Stavba stoji na pozemku p.č.: St.
75/2
443 zastavěná plocha a
t5/3
st.
nádvoří
Součásti je stavba: bez ép/ée,zem.stav
t5/3
Stavba stoj i na pozemku p. č..' st.
332 zahrada
9/L
VÝněra

e/2

279

ostatní plocha

s/3

55

ostatní plocha

t3/L

1479 zahrada

13/2

758 zahrada

t4/L

4439 zahrada

t4/2

1198 zahrada

375

2LO

408

65

trvalý travní porost

C
D

Jiné zápisy

Způsob vvužiti

Způsob ochranv

zeněděJ.ský půdní
fond

ostatní

ostatní plocha

pr va - Bez zápisu
vfastn l-c opr va Omezen

B1

27077225

manipulaění
plocha
manipulaění
plocha
vodní nádrž
uněIá

324 vodní plocha

12

Smíchov,

komunikace

zenědělský
fond
zenědě1ský
fond
zeněděIský
fond
zernědělský
fond

půdní
půdní

půdní
půdní

zenědělský půdní
fond

n

Typ vztahu
oprávněni pro
o Změna rr,-ýměr

B,éz zápisu

Povinnost k
obnovou operátu

Parcela:
L4/L
Parcel-a: St.
L5/3

z-22400 /20L2-209
z-22400 /20L2-209
Nemovj.tosti jsou v územnim obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti ČR
Katastrální úřad pro středočeský kIaj, Katastrá.Iní pracoviště Praha-východ, kód: 209.

strana
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VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazující stav evidovaný k datu 26.05.2016 11-:36:46
obec: 564915 Herink
okresz Czo2o9 Praha-východ
List vlastnictví: 536
Kat.území z 627666 Herink
jsou
pozemky wedeny ve dvou ěíselných řadách (st. = stavební parcela)
V kat. úzeurí
Typ vztahu
oprávněni pro

Povinnost k
375
Parcela:
Parce]-a:

sr.

z-2240O
2-22400
z-22400
z-2240O
z-2240O

L5/t

L4/2
Parcela:
t3/2
Parcela:
t2
Parcela:
t3/L
Parcela:
t5/2
Parcela: sr.
Parcela:
e/t
e/3
Parcela:
e/2
Parcela:

Z-22AOO

2OL2-209
/2OL2-209
/2OL2-209
/ 2OL2-209
/ 2OL2-209
/ 2OL2-209
/ 2OL2-209
/ 2012-209
/2012-209
/

z-2240O
z-22400
2-22400
z-2240O /20t2-209

P7onby a upozorněni - Bez zápisu

E

Nabývaci tituLy a jiné podk7ady zápisu

Listina
o Smlouva kupní ze dne 30.05.2oo7. Práwní úěínkyvkladu práva ke dni

L7 .O7 .2007

.

v-7LL9/2007-209
nČ/rČo:27077225

Proj AR.IíA spol
s ř.o., Staropramenná 404/7, Smíchov, 15000
Praha 5
o Rozhodnutí pozemkového úřadu o v.-iměně vlastnických práv w pozenkové úprawě Ministerstvo
zernědělství, Pozemkow,ý úřad Praha-rrýchod PV-6533/2oLo &2 ze dne 16.08.2010. Prármí moc ke
dni 30.09.2010.
Pro:
F

}'íA spol
Praha 5

AR.

Vzta

n

.

tovaných

s r.o. ' staropramenná 404/7, Smíchov, 15000
ě eko7ogi

h jednotek (BPEJ)
BPEJ

Parcel-a
e/1

51200
54200
54200
51200
54200
54200
54200

L3/t

L3/2
L4/L

t4/2
408

Pokud

L-LS2OO / 2O10-209

nČ/tČo:27077225

parce
Výněra [n2]
332
L479
758

2184
2255
1198
65

je výněra bonitnich di7ů parce]- nenši než výněra parcely, zbytek parce7y neni bonitován

Nemovjtosti jsou v územnim obvodu, ve kterém vykonává státni sptávu katastÍu nemovitosti
Katastrálni úřad pro Středočeský kraj' Katastrá1ní pracoviště Praha-východ, kód: 209.

strana
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KATAsTRU NEMovITosTI
1-1:36:46
prokazující stav evidovaný k datu 26'05'2O16
obec: 564915 Herink
okres z CZo2o9 Praha-východ
536
List vlastnictví
Kat . území: 627666 Herink
ěíseIných řadáctt (sr = stavební parcela)
V kat. územíjsou pozemky vedeny ve dvou

ve kterén vykonává státni správu katastru nemovitosti
Nemovjtos ti jsou v územnim obvodu,
209'
KatastráIní praeoviště Praha-výcltod' kód:
,oatasťrá7ní úřad pro Středočeský kraj,
Vvhotovif:

xLtastráLni úřad pro Středočeský kraj, Katas

VYhotoveno: 26 '05 ' 20L6
á|ni p"racovjště Praha-východ

šebestiánová Květa
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Zbůsob rekonstrukce MelioračníhozařÍzení:

1)

Vyěištění črástícelého úseku _ viz situace umístěníMZ

2) Provedení vyhodnocení poškození,popř. pruchodnosti a kapacity odbornou firmou

3)

V závislosti

na

_
ýsledku bodu 2) bude vyhotoven projekt návrh řešení, ve kterém bude

urěen způsob rekonstrukce melioračtríhozařizení, aby bylo dosaŽeno plné funkčnosti

4) Zhotovitel se zavazuje předložit project - návrh řešení rekonstrukce melioračruho zařízeru
ke schválení obci Herink

