Ptánovací smlouva
se uzavírá mezi účastníky:

obec llerinlr, zastoupená starostou obce Karlem Zemanem
sídlo: Do Višňovky 28,2510l Herink
IČ:00640140
kontaktní e-mail:podatelna@obecherink.czo
(dále

kontaktní tel. ěíslo: 602608889

jen,,obec")

obchodní společnost

FARE IIIVEST,

a.s.

Praha 10 - Petrovice, Faradayova 238, PsČ 10900, zapsanáu Městského soudu vPraze pod spisovou
zračkou B ll292 zastoupená nazákladé plné moci Mgr. Barborou Melčovou
IČ 27624072
kontaktní e-mail: melcova@icloud.com, gcba@centrum.cz, kontaktní tel. číslo:777659624
(dále jen ,,Investor")

L

Úvodní ustanovení

l.

Zastupitelswo obce Herink schválilo územně plánovací dokumentaci obce Herink dne27.9.1999,
ve které vymezilo plochu lokalitu ě. 6' následně dne 5.3.2002 změnu č,.1 a 13.4.2006 změnu ě.2,ve
které vymezilo plochu lokalitu 4Z2, onlaéenou jako čistě obytné tvemí.

2.

Vymezená plocha lokaliý ě' 6 a 4Z2 je tvořena mimo jiné pozemky uvedenými v Příloze č. l, v

a

Investor prohlašuje, Že m! v úmyslu na Dotěených pozemcích v souladu se schváleným územním

J

kat. úz. Herink (dále jen,,Dotčenépozemky").

plánem obce Herink a Uzemním rozhodnutím ze dne 25.ll.2008 pod čj. 3403l49575l2008/Po
vydaným Městshým úřadem Říčany_ odbor Stavební úřad (dále téŽ jako ,'Územní rozhodnutí"),

realizovat ýstavbu 68 izolovaných rodinných domů a

6 viladomů každý o šesti býoých

jednotkách, jež budou po dokoněení qýstavby vyžadovat připojení na vodovodní a kanalizačnísíť.
Uzemní roáodnutí věetně projektové dokumentace pro Uzemní roáodnutí tvoří přílohu ě.2 této

Smlouvy.
II.
Stávající veřej ná infrastruktura
a
a
a
a
a
a
a

Silnice III' třídy na pozemku parc.č. 455, v kat. ilz. Herink, ve vlastnictví SÚS
Silnice III. třídy na pozemku parc.ě. 377, ve vlastnictví SÚS, v kat.tlz. Herink
Řad splaškovétlakové kanalizace ve vlastnictví spřízněné osoby lnvestora spoleěnosti GCBA,
s.r.o. v pozemku p.ě.307ll, ve vlastnictví Investora
Vodoteě v pozemku p.ě.344l8l ve vlastnictví obce Herink
Vodovodní řad ve vlastnictví spřízněné osoby investora spoleěnosti GCBA, s.r.o. v pozemku
p.ě. 307 l l, ve vlastnictví Investora
STL plynovod ve vlastnictví spřízněné osoby Investora spoleěnosti GCBA, s'r.o. v pozemku
p.ě. 307 l l, ve vlastnictví lnvestora
Řozvody elektro v pozemku p. ě. 306/5 ve vlastnictviČF;z Distribuce a.s.
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uI.

Požadavlry na novou veřejnou infrastrukturu
1.

Investor zajišťuje na zátk|adě Územního rozhodnutí a v souladu s podmínkami územního plánu obce

pro vymezenou plochu ě. 6 a 4Z2, omaéenou jako ,,lokalita Slunečná stráň II"o zhotovitelem
spoleěností KFJ - Ing. Karlem Fouskem, Ing. Tomášem Svobodou a Stavokomplet _ projekce spol.
s.r.o. Ing. Zuzanou Neumannovou projektovou dokumentaci pro ýstavbu nezbyného technického
vybavení územi (komunikace, splašková a dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody VN, NN,
veřejného osvětlení, trafostanice, likvidace srážkoých vod a zeleň) pro 68 izolovaných rodinných
domů a 6 viladomů kaŽdý o šesti býových jednotkách (dále téŽjako,'Projektová dokumentace").
Veřejná zeleňje navrženajako souěást všech typů veřejných prostorů - travnaté pásy v ulicích azel'eřt
situovaná v jižníěásti lokality. Souěástí této budoucí veřejné plochy zeleně bude parkoví zeleřt a
retenčnízaÍízení.Pro umístěníkontejneru na tříděný odpad se navrhují stanoviště u hranice pozemku
p.č,. 307 l l a p.čl. 307 l92.
Dopravní
a)

a

technická infrastruktura bude Investorem budována v následujícím rozsahu:

Komunikace:
-větev o,A" místníkomunikace skupiny C o délce cca 1l5 m, šíři6 m, jednostranným
chodníkem o šíři 2 m a jednostranným pásem zeleně o šíři3 m, napojena na stávající
komunikaci III. třídy Herink _ Modletice

- větev

,,B" místníkomunikace skupiny

Co

- větev

,,C" místníkomunikace skupiny

Dl o délce cca 350 m, šíři5 m, jednostranným

- větev

,,D" místníkomunikace skupiny

Dl o délce cca 265

- větev

,,E" místníkomunikace skupiny C o délce cca l03 m, šíři6m,

délce cca 272 m, šíři6 m, jednostranným

chodníkem o šíři2 m ajednostranným pásem zeleně o šíři3 m,

chodníkem o šíři2 m ajednostranným pásem zeleně o šířil m,
chodníkem o šíři2 m ajednostranným pásem zeleně o šíři1 m
chodníkem o šíři2 m ajednostranným pásem zeleně o šíři3 m

- větev

místníkomunikace skupiny

',F"
chodníkem o šíři2 m ajednostranným

(dále

Dl o délce cca 27l

pásem zeleně o šíři2 m

m, šíři5 m, jednostranným
jednostranným

m, šíři4 m, jednostranným

jen ,,Komunikace"). Podrobná specifikace Komunikace (věetně chodníků),včetně

specifikace pozemků, na kteqých bude umístěna, je obsažena v Příloze ě.2 této Smlouvy, která
tvoří nedílnou souěást této Smlouvy.
b)

Kanalizace splašková:
Řad,,S" vdélce cca 331 m napojen na jiŽ zkolaudovaný řad tlakové kanalizace vpozemku

-

-

-

budoucí komunikace p.č;. 307 l l
Řad ,,S-l" v délce cca256 m
Řad,'S-2* v délce cca 354 m
Řad,,S-l-1" v délce cca 82 m
Řad,,S-1-2-|" v délce cca 52 m
Řad,,S_1-2" v délce cca 198 m

jen ,,Splašková kanalizace").

Podrobná specifikace Splaškové kanalizace, včetně
specifikace pozemků, na kteých bude umístěna, je obsažena v Příloze é.2 této Smlouvy, která

(dále

tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

c)

-

Likvidace srrížkovévody:

Stoka ,,D-2" drenáňní v délce cca 162 m vyistěná do vodoteče
v délce cca 4ll m vyristěná do retenčního zaÍízení
Stoka
'D-l" v délce cca 359 m vy'tistěná do reteněního zařizení
Stoka
',D-l-l"
Stoka ,,D-I-?" v délce cca 53 m vyristěná do stoky

'D-1"
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- Stoka ,,D-1-3" v délce cca739 m vyústěná do stoky
'D-1"
(dále jen spoleěně jako ,,Dešt'ová kanalizace"). Podrobná specifikace Dešťovékanalizace, včetně

specifikace pozemků, na kteých bude umístěna, je obsažena v Příloze é.2 této Smlouvy, která
tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
d) Vodovod:
_

Řad ,,V-2-1" v délce cca 333 m napojen na jiŽ zkolaudovaný řad vodovodu v pozemku
budoucí komunikace

p.č:. 307 l

- Řad,,V-2" v délce cca233 m

l

- Řad,,V-2-2" v délce cca373 m
- Řad,,V" v délce cca209 m napojen na strávající vodovod v pozemku p.čl.34416
- Řad,,V-1" v délce cca 20l m
(dále jen ,,VodoYod"). Podrobná specifikace Vodovodu' včetně specifikace pozemků, na kteých
bude umístěn, je obsažena v Příloze ě.2 této Smlouvy, která tvoří nedílnou souěást této Smlouvy.
e)

Plynovod:

- Řad ,,P-2_l" v délce cca 234 m s napojením na stávající řad STL plynovodu v pozemku
budoucí komunikace p.é. 307 l l
- Řad
v délce cca233 m
',P-2"
- Řad,,P-2-2" v délce cca 345 m
- Řad,'P" v délce cca262 m napojen na strívajícíSTL plynovod v pozemkup.é.344/6
- Řad,,P-l-1" v délce cca 53 m
- Řad,,P-1" v délce cca 195 m

(dále
f)

jen,'Plynovod")

Rozvody azaÍizenívl\, h[N a veřejné osvětlení:
- Kabelová přípojka kVN a TS _ kabelová smyěka k\.rN _ 22kY ze siávajícího distribuěního
kabelu do nové TS22l0,4kV s vyrržitímstávajících TS (p.č. 325 a306l5) pro rozvody kNN
- Kabelové rozvody kNN _ kabelové smyěky zajišťujícínapájení částípozemků a jejich staveb
zakoněené v pojistkovych pilířích
- Veřejné osvětlení _ venkovní osvětlení nově budovaných komunikací včetně nového
spínacíhobodu (dále jen,,Veřejné osvětlení*).

Podrobná specifikace Veřejného osvětlení, věetně specifikace pozemků, na kteých bude
umístěno, je obsažena v Příloze é.2 tďo Smlouvy, která tvoří nedílnou souěást této Smlouvy.
(dále jen společně,,Rozvody a zařízení vI\, IYN a Veřej né osvětlení").
g) Veřejné prostory a zeleň:
- Dětské hřiště s 5 ks herních prvků, které musí schválit obec Herink v jiŽní části pozemku p'č.

307192

a Dětské hřiště*). Podrobná specifikace Veřejné zeleně a Dětského
hřiště, věetně specifikace pozemků, na kteých budou umístěny, je obsažena v Příloze č:. 2 této
(dále jen ,,Veřejná zeleň

Smlouvy, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Komunikace, Splašková kanalizace, Dešťová kana|izace, Vodovod, Veřejné osvětlení, Veřejná
zeleřt aDětské hřiště jsou dále společně omačovány téžjako,'Předmětná infrastruktura"'
Komunikace, Splaškovákanalizace' Dešťová kanalizace, Vodovod, Plynovod, Rozvody azaÍízení
\rN, NN a Veřejné osvětlení, Veřejná zeleřl a Dětské hřiště jsou dále spoleěně omaěovány téžjako
,,I)opravní a techniclcí infrastruktura".
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2.

(chodník)
,rPředmětným chodníkem" se pro úěely této Smlouvy rozumí ěást přístupové cesty
její levé
(po
pro pěšíod pozemku parc. ě. sit uautobusové zastávce podél ulice Do Višňovky
lt*icl o šířóe 1,5 m ipovrchem ze zámkové dlažby vdélce cca l30 m, umístěnéna pozemku
parc.ě. 363/l, k.ú. Herink. Schématiclcý plán Předmětného chodníku tvoří Přílohu č. 3 této
Smlouvy.
J.

''Melioračním zaffzením'' se pro úěely této Smlouvy rozumí podzemní zatrubněné části
odtokového koryta vedoucí praváěpodobně pod pozemky parc. č. 46/2, 46l|1,4617,33ll,387ll

k.ú. Herink.

rv.

Způsob vybudování Dopravní a technické infrastruktury
Předmětem této Smlouvy je zátvazek Investora vybudovat na své náklady veškerou Dopravní a
technickou infrastrukturu lókality, popsanou v článku III. odst. 1 této Smlouvy a to věetně Veřejné
zeleně a Dětského hřiště, vybudovat Předmětný chodník a zrekonstruovat Melioraění zaÍízení.

v.

Zá*azlry Investora

1.

Investor se zavazuje, Že na své náklady vybuduje v''ýše uvedenou Dopravní a technickou
infrastrukturu v lokálitě, jejížrozsah bude dále upřesněn v Projektové dokumentaci. Pro přípravu
a připomínky k Projektové dokumentaci platí čl. V. odst. 24 této Smlouvy obdobně.

.

lnvestor se zavazuje zajistit vybudování Dopravní a technické infrastruktury v souladu s touto
ilil;";;Ú'..''í* rozhodnůtím,a projektwou dokumentací pro Územní rozhodnutí, jež tvoří
přílohu ě. 2 této Smlouvy, platnými právními předpisy.a technick'ýmilormami. Vpřípadě
io"po- meziIJzemním rozňodnutím ďnebo projektovou dokumentací pro Uzemní rozhodnutí na
projektová
straně jedné a Přílohou č. 5 této Smlouvy ná straně druhé, má Územní rozhodnutí a
dokumentace p.o Ú'emní rozhodnutí přeánost. V případě rozporu mezi Územním rozhodnutím a
projektovou dbkumentací pro Územní rozhodnutí na straně jedné a Projektovou dokumentací na
št á1c druhé, má Územní ňzhodnutí a projektová dokumentace pro Územní rozhodnutí přednost.
Smluvní strany se dohodly, že pokud obec vyjádří souhlas s Projektovou dokumentací bez
ýhrad a podíe této Projektové dokumentace bude vydáno stavební povolení na vybudování
Dopravní a technické infrastruktury, má toto stavební povolení spolu s Projektovou dokumentací
ode dne nabytíjeho právní moci přednost.

3.

Investor se zavazuje zajistit písemný souhlas vlastníků všech pozemků dotěených stavbou (i) s
umístěníma stav6ou Ďopravní a technické infrastruktury a Předmětného chodníku; a (ii) s
rekonstrukcí Melioraěního zaÍízeni v předmětné lokalitě.

4.

lnvestor prohlašuje, že nebude požadovat po obci úhradu jalcýchkoliv nárkladů na vybudování
rrýše uvedené D-opravní a technické infrastruktury, Předmětného chodníku a rekonstrukci
Melioraěníh o zaÍ izení.

5.

lnvestor se zavazuje' že Dopravní a technickou infrastrukturu v lokalitě vybuduje a rekonstrukci
zaÍízeníprwede dodavatelským způsobem autorizovanou firmou v souladu
Melioraěníh
s příslušn;ými normami.

6.

Předmětná
,,Dokončenou Předmětnou infrastrukturouo' se rozumí plně dokončená
rozhodnutími,
územními
infrastruktura, jež byla zhotovena v souladu s touto Smlouvou,
stavebními pováleními' právními předpisy a technichými normami, u které bylo příslušnými

2

o
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úřady veřejné správy povoleno twalé užívání(byly vydány kolaudaění souhlasy atd.) a která
nemážádné vady a nedodělky.
Investor se zavazuje převést Dokoněenou Předmětnou infrastrukturou do vlastnictví obce
najednou a to nejpozději do 60 dnů od vydání posledního (ve smyslu ěasovém) kolaudačního
souhlasu na Dokoněenou Předmětnou infrastrukturu. Dokoněená Předmětná infrastruktura bude
do vlastnictví obce převedena najednou za celkovou částku l.000,-Kč včetně DPH. Investor se
zavazuje do doby jejího převedení do vlastnictví obce zajistit řádné provozování Předmětné
infrastruktury. Investor se zavazuje pos\rtnout obci zaruku za jakost Předmětné infrastruktury a
Předmětného chodníku v délce 5 let, přiěemž Investor bude povinen všechny vady reklamované
v záruěni době odstranit nejpozději do 30 dnů. Pokud tuto povinnost Investor nesplní, bude
povinen uhradit obci smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč nkaždý den prodlení. Právo na náhradu
škody nebude sjednáním této smluvní pokuty v žÁdnémsměru dotěeno. Bez poskytnutí této
zfuruky není obec povinna Předmětnou infrastrukturu koupit a pÍevzít' Záměni doba na celou
Předmětnou infrastrukÍuru začne běžet najednou dnem vydání posledního (ve smyslu časovém)
kolaudačního souhlasu na Předmětnou infrastrukturu.

1

I

9

lnvestor se zavazuje současně s převodem Předmětné infrastruktury dle předchozího odstavce,
předložit obci doklady prokazující funkěnost jednotliých staveb, jako je prohlášení budoucího
provozovatele, revizní zprávy a tlakové zkoušky vyžadovanézákonem ďnebo potřebné k vydání
kolaudačníhosouhlasu ďnebo vyžadované dle Projektové dokumentace (dále jen ,,Doklady").
Bez do|oŽení Dokladů není obec povinna Předmětnou infrastrukturu koupit a převzít. Pro
odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že v rámci Dokladů je lnvestor povinen obci
předat i provomí Íády anávody k užíváníPředmětné infrastruktury věetně prohlášenío shodě.

.

Investor se zavanlje převést vlastnická práva k pozemkům pod nově vybudovanou Komunikací a
pod plochami Veřejné zeleně a Dětského hřiště (dále jen společně jako ,'Předmětný pozemek")
do vlastnictví obce spoleěně s převodem Předmětné infrastruktury za ěástku celkem 1.000,- Kč
včetně DPH.

].0. lnvestoÍ se zavazuje uhradit obci kompenzaéni příspěvek na infrastrukturu obce ve
8.500'000,-Kě (slovy: osm milionů pět set tisíc korun ěeslcých).

11. Kompenzaění příspěvek ve
se lnvestor zavazuje uhradit

a)
b)

ýši 8.500.000,-

Kč (slovy: osm milionů pět

ýši

set tisíc korun ěeslcých)

Obci takto:

První ěást ve ýši l.500.000,-Kě uhradí lnvestor do 60 dnů od uzavření této smlouvy;
druhou ěást ve \.ýši 7.000.000,-Kě uhradí Investor obci nejpozději do 30 dnů od vydání
kolaudačního souhlasu na Komunikaci či jakoukoliv její první část (ve smyslu časovém),
popř. jiného obdobného opatření či rozhodnutí příslušnéhostavebního úřadu, na jehož
ákladě je moŽné Komunikaci ěi jakoukoliv její první ěást uŽívat.

12. Investor jako zástavce se zavazuje zajistit úhradu celého kompenzaěního příspěvku zástavním

právem na pozemcích parc.č. 307146, parc. č. 307l47, parc. č. 307l48 a parc. ě.307l49, kat. území
Herink, ve vlastnictví lnvestora (dále jen ,,Z'ástavní právo"). Zástavní smlouva bude uzavřena
v den uzavření této Smlouvy, přičemž obec je povinna do 20 dnů ode dne uhrazení celého
kompenzačního příspěvku vydat Investorovi vzdáni se Zástavního práva nebo potvrzení o zániku
Zástavniho práva se všemi náležitostmi vyžadovanými katastrálním úřadem, aby mohlo bý toto
Zástavni právo vymazáno z katastru nemovitostí.

13. tnvestor se zavazuje zajistit na své náklady vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu
Předmětného chodníku nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. obec za tímto úěelem
poskytuje Investorovi souhlas s umístěnímPředmětného chodníku na pozemcích obce (popř.
pokud to bude stavební úřad vyžadovat, poslgrtne Investorovi plnou moc' na jejímŽ ákladě je

Investor oprávněn zastupovat obec v Íízenío vydání stavebního povolení pro Předmětný chodník
a při vydání kolaudaěního souhlasu pro Předmětný chodník) azavazuje se poskytnout Investorovi
všestrannou souěinnost.
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4.

,'Dokončeným Předmětným chodníkem" se rozumí plně dokoněený Předmětný chodník, jeŽby|
zhotoven v souladu s touto Smlouvou, u kterého bylo příslušným stavebním úřadem povoleno
trvalé užívání(byl vydán kolaudaění souhlas) a kteý nemá žádnévady a nedodělky.

15.Investor se zavazuje zajistit na své náklady zhotovení a DokončeníPředmětného chodníku
(včetně vydání kolaudaěního souhlasu) nejpozději do 30 měsícůod uzavření této Smlouvy. Ve
stejné lhůtě je lnvestor povinen Předmětný chodník převést do vlastnictví obce za částku l.000,Kč. Žádnoujinou odměnu či náklady obec nebude za výstavbu Předmětného chodníku a jeho
nabytí do vlastnictví hradit.

16. Pokud Investor zjakéhokoliv důvodu (kromě vyššímoci) nesplní jakoukoliv svoji povinnost
stanovenou v ěl. V. odst. 15 této Smlouvy řádně a věas ěi dojde k zániku závazku Investora
zhotovit, dokoněit a převést Předmětný chodník do vlastnictví obce z důvodu následné
nemožnosti plnění, je obec oprávněna, nikoliv však povinna, vybudovat Předmětný chodník

so

sama (prostřednictvím třetích osob), a to na náklady lnvestora. Smluvní strany se dohodly, že
náklady činí500.000,-Kě a Investor se zavazuje částku 500.000,-Kě obci uhradit do 30 dnů ode
dne, kdy mu obec omámi, že Předmětný chodník vybuduje sama.

17. Pokud to bude dle právních předpisů a aktuálního stavu Melioračního zaÍízenínezbýné, Investor
se zavazttje zajistit na své náklady vydání pravomocného stavebního povolení na rekonstrukci

Melioračního zaÍízenínejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy' Pokud to bude příslušný
stavební úřad vyžadovat, poslgrtne obec Investorovi plnou moc, na jejímžzák|adě je lnvestor
oprávněn zastupovat obec v řízení o vydání stavebního povolení pro rekonstrukci Melioraěního
zaÍizenía při vydání kolaudačníhosouhlasu pro Melioraění zaÍízení.

18.

Melioračnímzaíízením"se rozumí plně zrekonstruované melioraění zaŤizení,
',Dokončeným
jež
bylo zrekonstruováno v souladu s touto Smlouvou a přílohou č. 6 k této Smlouvě, právními
předpisy a technic\ými normami a které nemá žádnévady a nedodělky.

19.Investor se zavazlje zajistit na své náklady rekonstrukci Melioraěního zaÍízenídle přílohy č. 6
této Smlouvy a dokončenírekonstrukce MelioračníhozaÍízeni(včetně vydání kolaudačního
souhlasu, pokud to bude dle právních předpisů nezbytné) (tedy aby se jednalo o Dokoněené
Meliorační zaÍízeni)nejpozději do 30 měsícůod uzavření této Smlouvy. Ve stejné lhůtě je
lnvestor povinen dokončenébudované dílo - rekonstrukci, které odpovídá Dokončenému
MelioračnímuzaÍízení,předat Qbci. Žádnou odměnu či náklady na rekonstrukci Melioračního
zaÍízeníobec nebude hradit.

20. Pokud Investor zjakéhokoliv důvodu (věetně vyššímoci) nesplní jakoukoliv svoji povinnost
stanovenou v ěl. V. odst. 19 této Smlouvy řádně a včas či dojde k zániku závazku Investora

zrekonstruovat, dokoněit a předat dokončenédílo - rekonstrukci Melioračního zařízeni (ve stavu

Dokončeného Melioračního zařízení)obci z důvodu následné nemožnosti plnění, je obec
oprávněna, nikoliv však povinna, zrekonstruovat Melioračnízařízení sama (prostřednictvím
třetích osob), a to na nráklady Investora. Smluvní strany se dohodly, že so náklady činí
5.000.000,-Kě a Investor se zavazuje částku 5.000.000'-Kč obci uhradit do 30 dnů ode dne, kdy
mu obec omámí, že MelioračnizaÍízeni zrekonstruuje sama.

21. Pokud

Investor zjakéhokoliv důvodu nesplníjakoukoliv svoji povinnost stanovenou v ěl. V. odst.
19 této Smlouvy řádně a věas, je povinen uhradit Obci smluvní pokutu ve qýši 5.000,-Kě za
každý den prodlení. Právo obce na náhradu způsobenéújmy (včetně škody) není sjednáním
ďnebo úhradou smluvní pokuty v žádném směru dotčeno.

22.

Investor tímto poskytuje obci záruku za jakost zrekonstruovaného Melioračního zaÍízeniv délce
5 let ode dne jeho předání obci, přičemžInvestor je povinen všechny vady Melioraěního zaÍízení
reklamované v záruění době odstranit nejpozději do 30 dnů. Pokud futo povinnost Investor
nesplní, je povinen uhradit obci smluvní pokutu ve ýši l.000,_Kč zakaŽdý den prodlení. Právo
na náhradu škody není sjednáním této smluvní pokuý v žádném směru dotčeno.
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23. Investor

se zavaz:uje, Že zajistí, že na Dotěených pozemcích nebude zaÍtájena qýstavba Žádného
rodinného domu do doby vydání kolaudaěního rozhodnutí (souhlasu) na Komunikaci či
jakoukoliv její první část (ve smyslu časovém).Tento závazek Investora trvá maximálně tři roky
ode dne uzavření této Smlouvy.

24. lnvestor se zavazuje spolupracovat při přípravě dalšípotřebné projektové dokumentace pro
Dopravní a technickou infrastrukturu s obcí avždy ji obci předložit k nahlédnutí a připomínkám,
na které má obec 30 dnů.

25

. Investor se zavazuje strpět aby pracovník obce nebo osoba pověřená

obcí ěinila kontrolu nad
budováním (zhotovením) Dopravní a technické infrastruktury, tj. dohlížela a kontrolovala způsob
a postup budování Dopravní a technické infrastruktury, vhodnost ukládání a pouŽití stavebních
qýrobků, materiálů a konstrukcí' Za tímto účelemse lnvestor zavazuje umožnit takové osobě
přístup ke stavbám Dopravní a technické infrastruktury a k podkladům a informacím, které se
Dopravní a technické infrastruktury a jejího budování ýkaji. Pokud má dojít kzak'rýí určitéěásti
Předmětné infrastruktury, Po němž jiŽ nebude možnétuto část Předmětné infrastruktury bez
zvýšených nákladů zkontrolovat, je Investor povinen e-mailem (spojeným s odesláním sms
zptávy na kontaktní ěíslo obce uvedené v záhlaví Smlouvy informující obec o odeslání emailu
Investorem) nebo písemně vyzvat obec ke kontrole a poskytnout ji minimálně 3 pracovní dny na
kontrolu. Pokud tuto povinnost Investor poruší, je povinen vedle smluvní pokuty uhradit i
náklady na provedení dodatečnékontroly. Pokud lnvestor 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 porušené povinnosti (např.
umožněna dodateěná kontrola atd.). Smluvní strany se dohodly, Že celé toto ustanovení čl. Ý.
odst. 25 Smlouvy platí obdobně při qýstavbě Předmětného chodníku a rekonstrukci Melioraěního
zařizení.

26 . DohlíŽejícíosoba je ve věci budování Dopravní a technické infrastruktury oprávněna udělovat
Investorovi doporučeníči upozornění za předpokladu, že zjistí, že Dopravní a technická
infrastruktura je budována v rozporu s touto Smlouvou, schválenou projektovou dokumentací a
stavebním povolením nebo techniclcými normami nebo právními předpisy'

27.

Investor je povinen alespoň 30 dnů před předráním Předmětné infrastruktury

obci obec e-mailem
(spojeným s odesláním sms zprávy na kontaktní ěíslo Obce uvedené v záh|aví Smlouvy
informující obec o odeslání emajlu Investorem) nebo písemně o této skutečnosti informovat á
umožnit ji kontrolu stavu Předmětné infrastruktury. Smluvní strany se dohodly, že toto
ustanovení platí obdobně při předání Předmětného chodníku a rekonstrukce Melioraěního
zaŤízení.

vr.

Závazky obce
1

obec se zavazuje vyvinout maximální součinnost vedoucí k naplnění závazkiu Investora
vybudovat Dopravní a technickou infrastrukturu uvedenou v této Smlouvě, poskytnout
k projednání nrásledných územních a stavebních řízení pro Dopravní a technickou infrastrukturu
předmětné lokality a následné ýstavby 68 izolovaných rodinných domů a 6 viladomů každý o
šesti bytech potřebné souhlasyjako vlastníka obecních pozemků a dotěené obce, bez zbytečného
odkladu, to vše za předpokladu že Investor bude postupovat v souladu s touto Smlouvou. obec se
dá|e zavazuje poskytnout Investorovi všestrannou součinnost v Íizeni o vydání stavebního
povolení pro ýstavbu Předmětného chodníku, rekonstrukci Melioraěního zaÍízení,při provádění
ýstavby Předmětného chodníku a rekonstrukce Melioraěnílto zařízení a při vydání kolaudaěního
souhlasu pro ýstavbu Předmětného chodníku a rekonstrukci Melioračního zaÍizeni. Pokud
Investor poruší jakékoliv ustanovení této Smlouvy, není obec povinna potřebnou součinnost (viz
druhá věta tohoto odstavce Smlouvy) a souhlasy (viz první věta tohoto odstavce Smlouvy)
poslgrtnout.

Strana 7 (celkem 10)

2.

obec se zavazuje převzít do svého vlastnictví najednou (i) celou Dokončenou Předmětnou
infrastrukturu za 1.000,_Kč věetně DPH a ode dne převzetí ji v plném rozsahu řádně provozovat

(nebo zajistit její provozování třetí osobou) zejména včetně likvidace splaškoqých vod a připojení
na obecní vodovod akanalizaci; a (ii) Předmětný pozemek za l.000,-Kě včetně DPH do svého
vlastnictví; a to nejpozději do 60 dnů od vydání posledního (ve smyslu ěasovém) kolaudaěního
souhlasu na Dokončenou Předmětnou infrastrukturu za podmínek uvedených v ělánku V. odst. 6
aŽ 9 této Smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že pokud nebude celá
Předmětná infrastruktura splňovat podmínku Dokončenosti dle čl. V. odst. ó této Smlouvy, není
obec povinna Předmětnou infrastrukturu převzít.

VII.
Termín plnění

1.

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

2.

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

vrn.

odpovědnost a smluvní pokuty

l.

Investor se zavazuje provést nezbytná opatření na pozemcích dotěených stavbou technické
infrastruktury, zabtaňujícíohrožení veřejných zájmi v případě, že nedojde k real'izaci
navrhovaného záměru v dohodnutém rozsahu a ěase.

2.
3.

Pokud se Investor ocitne v prodlení se splácením jakéhokoliv peněžitéhodluhu dle této Smlouvy,
je povinen uhradit obci úrok z prodlení ve výši 0,05 yo denně z dlužnéěástky.
Pokud Investor nesplní svoji povinnost stanovenou v čl. V. odst. 13 nebo v ěl. V. odst. 15 nebo čl.
17 této Smlouvy, je povinen uhradit obci smluvní pokutu ve výši l.000,-Kč zakaždý den
prodlení.

V odst.

4.

Pokud Investor nesplní svoji povinnost stanovenou v čl. V. odst. 23 této Smlouvy, je povinen
uhradit obci smluvní pokutu ve ýši l00.000,-Kč za každý dům, u kterého byla zahá|ena
ýstavba.

5.

Pokud lnvestor nesplní jakoukoliv svoji povinnost stanovenou v čl. V. odst. 25 této Smlouvy, je
povinen uhradit obci smluvní pokutu ve qýši 5.000,-Kě zakaždý případ porušení.

6.

Pokud Investor nesplní svoji povinnost stanovenou v ěl. VII. odst. 2 této Smlouvy, je povinen
obci smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kě zakůdý den prodlení.

uhradit

7.

8'

Právo obce na náhradu škody není sjednáním smluvních pokut v této Smlouvě v ádném směru
dotčeno.

Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k zániku této Smlouvy

odstoupením či obdobným způsobem, kterym se závazek zrušuje od počátku, a strany si mají
navzájem vrátit poskytnutá plnění, ěiní hodnota plnění, které má vrátit Investor (za poslrytnuté
souhlasy a souěinnost dle této Smlouvy) obci ěástku 8.500.000,-Kč Kč (slovy: osm milionů pět
set tisíc korun čes\ých). Pokud některé souhlasy obce nezbytné k realizaci Dopravní a technické
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infrastruktury dosud nebyly poskýnuty a Dopravní a teclrnickou infrastrukturu bez nich nelze
prokazatelné realizovat bude částka poměrně snížena. Smluvní strany se dohodly, že částka bude

sníženataké v případě, když obec neoprávněně nepřevezme Dokončenou Předmětnou
infrastrukturu ďnebo Předmětný pozemek ďnebo Dokoněený Předmětný chodník ďnebo
Dokoněené Meliorační zaÍízení,a to o částku rovnající se škodě na straně Investora.

DL

Závěrečná ustanovení

1.

Smluvní strany se dohodly, že zasi|ání a doručování všech písemností ýkajícíchse jejich
smluvního vztahu se řídínásledujícími pravidly: Písemnosti se zasílajíprostřednictvím držitele
poštovní licence (poštou) doporuěeně do vlastních rukou na poslední známou adresu druhé
smluvní strany vyplývající z této Smlouvy nebo z doruěené písemnosti od druhé smluvní strany.
odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, Že je tímto okamžikem doručena, a
vrátí-li se odesílateli zpět z jiného důvodu, plati, Žeje doručena dnemo kdy ji pošta přesměrovala
zpět k odesílateli.

2.

Investor se zavazuje oznamovat nejpozději do pěti dnů druhé straně změnu adresy svého sídla
(právnické osoby) ěi bydliště a místa podnikání (podnikajícíýzická osoba), a hlavně změnu
adresy pro doruěování písemností.

3.

Změny Smlouvy mohou

4.

Smlouva byla schválena usnesení Zastupitelstva obce Herink é.l2l2015 ze dne 8'l2.20l5

5.

Tato Smlouva nab;ývá platnosti a úěinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Pokud nebude do
pěti dnů ode dne uzavření této Smlouvy podán návrh na vklad k zápisu Zástavního práva do
katastru nemovitostí ve prospěch obce uvedené v čl. V odst.l2 této Smlouvy, anebo pokud nebude

bý

provedeny pouze písemným dodatkem k této Smlouvě.

do třech měsícůode dne uzavření této Smlouvy výše uvedené Zástavni právo do katastru
nemovitostí zapsáno, tato Smlouva s účinkyodstoupení od smlouvy zaniká.

6.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, znichŽ kaŽdá ze smluvních stran obdrží1

7'

Účastnícitéto Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Smlouva byla sepsánanazákladé
pravdiqých údajů,vyjadřujejejich pravou a skutečnou vůli.

Y

vyhotovení.

V Herinku dne:

Praze dne: 19. 01.2016

19. 01. 2016

o BE
ř

*

Obec Herink
Karel Zeman
starosta obce

zastoupena na zitkladě plné moci

Mgr. Barborou Melčovou

K návrhu plánovací smlouvy
Příloha č. l:
Příloha č. 2:
Příloha ě. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:

se

2

přikládá

2x Výpis z katastru nemovitostí

Územní rozhodnutí č,j. 34o3l49575l2008lPo včetně projektové dokumentace pro
územnírozhodnutí.
Schématický plán Předmětného chodníku
Snímek katastrální mapy s vymačenímpozemků (území),kteých se plánovací
smlouva ýká
Situace stavby - schématic\ý plán
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Příloha č. 6:
Příloha č. 7:

Způsob rekonstrukce melioraěního zařízení
Plná moc
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