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MIKA STUDIO s.r.o. 
Identifikační číslo: 24772623 
DIČ CZ24772623 
Sídlo: Jeseniova 1549/124, Žižkov, 130 00 Praha 3 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, 
vložce 173090 
Zastoupena: Martinem Kušmirkem, jednatelem 
e-mail:  
(dále jen „Investor“) 

a 
 
Město Řevnice 
Sídlo: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 
Identifikační číslo: 00241636 
DIČ: CZ00241636 
Zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou, starostou  
e-mail:  
(dále též jen „Město“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o územním rozvoji (dále jen 
„Smlouva“): 

Preambule 

Cílem Města je zajistit udržitelný rozvoj. Proto Město usiluje o zajištění toho, aby na 

jeho území nedocházelo k deficitům veřejné infrastruktury v souvislosti s novou 

výstavbou.  

Investor má zájem o realizaci stavby v soukromém zájmu v katastrálním území 

Města na pozemcích, které nemají plně zajištěnu potřebnou dopravní, technickou a 

další veřejnou infrastrukturu. Investor souhlasí s vybudováním veškeré potřebné 

veřejné infrastruktury na vlastní náklady. Také z toho důvodu, že část předmětné 

veřejné infrastruktury bude Město přebírat do správy, uzavírají smluvní strany tuto 

Smlouvu. 

Investor v rámci realizace níže definovaného Záměru vytvoří a převede do vlastnictví 

Města veřejnou infrastrukturu a nemovitosti, které budou využity mimo jiné jako 

nové veřejné prostranství, a v případě potřeby zřídí služebnosti inženýrských sítí, aby 

bylo zajištěno bezproblémové fungování veřejné infrastruktury. V této souvislosti 

bude na Město bezplatně převeden také pozemek parc. č. 3448/12 včetně veškeré 

zde vybudované veřejné infrastruktury. Tento postup je veden záměrem nezatížit 

rozpočet Města. Investor všechny do veřejné infrastruktury investované částky 

považuje za účelné.  

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Investor má zájem o zbudování 4 rodinných domů (každý se 2 bytovými 

jednotkami o velikosti 5+1, předpokládaná zastavěná plocha stavbou je v případě 

každého rodinného domu 132 m2) v souladu s touto dokumentací Investora, která je 

přílohou a nedělitelnou součástí této smlouvy: 
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- Projekt pro územní rozhodnutí vypracovaný KVS – Projekt s.r.o. 

aktualizovaný 27. 8. 2019 

- Výkres: Situace funkčního využití ploch - stavba: Rodinné domy Řevnice - 

stavba RD č.1, ulice V Luhu, Řevnice, parc.č. 3448/12 a 3448/13, zakázové 

číslo 306-18/SP, vypracoval: Ing. Radek Mrňák 

- Koordinační situační výkres, Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.1, 

ulice V Luhu, Řevnice parc.č. 3448/12 a 3448/13 č. zakázky 306-18/SP, 

vypracoval Ing. Radek Mrňák 

- Koordinační situační výkres, Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.2, ulice V 

Luhu, Řevnice, parc.č. 3448/12 a 3448/14, č. zakázky 306-18/SP, 

vypracoval Ing. Radek Mrňák 

- Koordinační situační výkres, Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.3, 

ulice V Luhu, Řevnice parc.č. 3448/12 a 3448/15 č. zakázky 306-18/SP, 

vypracoval Ing. Radek Mrňák 

Koordinační situační výkres, Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.4, 

ulice V Luhu, Řevnice parc.č. 3448/12 a 3448/16 č. zakázky 306-18/SP, 

vypracoval Ing. Radek Mrňák 

- Výkres: Vzorové řezy. Stavba: Výstavba 4 RD, ulice V Luhu, Řevnice, parc.č. 

3448/13 a 3448/12, zakázkové číslo 306-18/SP, vypracoval: Ing. Pavel 

Vychodil, 

- PROJEKT ZELENĚ: Návrh sadových úprav, únor 2020, VÝSTAVBA 4 

RODINNÝCH DOMŮ, ULICE V LUHU, ŘEVNICE,   

- výkres zeleně, č. zakázky 306-18/SP - Zahradní a krajinná tvorba - 

Výstavba 4 rodinných domů, v Luhu Řevnice, zhotovitel projektové části. 

Ing. Marcela Bittnerová, Ph.D. 

Výkres: Situace funkčního využití ploch - stavba: Rodinné domy Řevnice - 

stavba RD č.1, ulice V Luhu, Řevnice, parc.č. 3448/12 a 3448/13, zakázkové 

číslo 306-18/SP, vypracoval: Ing. Radek Mrňák 

- Rozhodnutí Městského úřadu Řevnice, ekonomický odbor ze dne 28. 5. 

2019, č.j. 2724/2019/MěÚ/JPe-2727/2019/MěÚ/JPe 

- Závazné stanovisko Městského úřadu Černošice-odbor životního prostředí, 

Oddělení vodního hospodářství ze dne 24. 10. 2018, č.j. MUCE 65581/2018 

OZP/V/Mar_ZS 

- Fotodokumentace "situace č. 1 Kanada - vodovod" a „situace č. 3 – 

Kanalizace“ 

- schéma doplnění řady stávajících 5 lamp VO v ulici V Luhu o další 4   

 

(dále také jen „Záměr“)  

 

2. Investor prohlašuje, že dokumentace, která byla Městu předložena a je 

přílohou této Smlouvy, byla zpracována odborně způsobilou osobou v souladu 

s veškerými právními předpisy a technickými normami. Pokud je na dokumentaci 

jako investor uvedena jiná osoba, než Investor (zejm. pak Ivana Luitjesová), toto nic 

nemění na věci, že dokumentaci nechal zpracovat Investor a je za ni plně 

odpovědný. Investor dále prohlašuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky 

na realizaci Záměru a Infrastruktury podle této Smlouvy.  

3. V případě, že tato Smlouva či její přílohy si v čemkoli protiřečí, stanovují si 

smluvní strany, že přednost má vždy text této smlouvy. Dále má ve vztahu ke 

konkrétní budované veřejné infrastruktuře vymezené v odst. 8 tohoto článku vždy 
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přednost ta dokumentace, na kterou je přímo v odst. 8 odkazováno. Zde pak má 

přednost vždy podrobnější řešení před řešením obecnějším.  

4. Investor prohlašuje, že realizace Záměru a související veřejné infrastruktury 

v rozsahu specifikovaném v této Smlouvě je v souladu s územně plánovací 

dokumentací Města známou Investorovi v době uzavření této Smlouvy. 

5. Město bere na vědomí následující závazné informace od Investora, týkající se 

výše uvedeného Záměru: 

- Název stavby: Rodinné domy Řevnice 

- Předpokládané termíny:  

o Studie: 04/2018 

o Projekt pro ÚR: 12/2019 

o Územní řízení :05/2018-1/2020 

o Stavební řízení: 08/2020-11/2020 

o Zahájení výstavby: 02/2021 

o Dokončení výstavby: 12/2022 

  

6. Záměr bude realizován především na těchto pozemcích ve vlastnictví 

Investora zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro k.ú. Řevnice, obec 

Řevnice: 

- pozemek parc. č. 3448/13 – orná půda o výměře 1241 m2 
- pozemek parc. č. 3448/14 – orná půda o výměře 835 m2 
- pozemek parc. č. 3448/15 – orná půda o výměře 843 m2 
- pozemek parc. č. 3448/16 – orná půda o výměře 822 m2 
- pozemek parc. č. 3448/12 – orná půda o výměře 612 m2  

7. Stávající veřejná infrastruktura v dotčeném území:  

V místě napojení nového kanalizačního řadu je veden stávající řad gravitační 

splaškové kanalizace PVC KG DN 250 ve vlastnictví obce Lety odvádějící odpadní 

vody z ulice V Tůních do kanalizace Města Řevnice V místě napojení nových 

vodovodních přípojek je veden stávající vodovodní řad PVC 90 ve vlastnictví obce 

Lety přivádějící pitnou vodu z vodovodu Města Řevnice do lokality V Kanadě – 

Kejnská. Vodovod je napojen z tlakového pásma daného výškou hladiny ve 

vodojemu (max. 286 m.n.m, min. 284 m.n.m). V několikaletém výhledu se pak 

předpokládá snížení tlaku na hladinu cca. 260 m.n.m. 

8. Pro realizaci Záměru bude potřeba vybudovat následující veřejnou 

infrastrukturu: 

- A. Splašková kanalizace: Podél komunikace v Luhu bude vybudován nový 

kanalizační řad složený z  řadu tlakové kanalizace PE 63 a řadu gravitační 

kanalizace PVC 250 včetně revizních a proplachovacích šachet (kanalizační 

přípojky včetně čerpacích šachet zůstanou ve vlastnictví majitelů RD). 

Kanalizační řad bude veden do blízké gravitační kanalizace (napojení přes 

novou revizní šachtu do stávající splaškové kanalizace na východní straně 

řešeného území).  

Bilance odtoku splaškových vod: Denní odtok splaškových vod dle potřeby 

studené vody objektu 1200 l/den. 
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Přípojka kanalizace: PE40 RD1= dl. 1,0m, RD2= dl. 1,0m, RD3= dl. 1,0m, 

RD4= dl. 1,0m; Přípojky kanalizace se napojují na nově vybudovaný řad 

tlakové kanalizace skrze novou čerpací šachtu. 

 

Kanalizační řad bude začínat proplachovací šachtou na pozemku 3448/12 a 

pokračovat po pozemku 3448/12, 3447/12, 1707/2 a 1702/7 na pozemek 

1707/1, kde se skrze revizní šachtu napojí na stávající gravitační kanalizační 

řad KG SN8 DN250. Okolo kanalizace vznikne nové ochranné pásmo 1,5m 

od líce potrubí na každou stranu. 

Přílohy blíže definující tuto infrastrukturu: Koordinační situační výkres, 

Výstavba 4 RD, ulice V Luhu, Řevnice, parc.č. 3447/13, 3448/9 a 3448/12, 

č.  zakázky 306-18/SP, vypracoval Ing. Radek Mrňák, aktualizace ke dni 

27.8.2019 

 

- B. Dešťová kanalizace: Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch 

navrhovaných domů bude likvidována vsakem na pozemku každého RD. 

Nově navrhované svody budou zaústěny do nově budované dešťové 

kanalizace opatřené filtrační šachtou a vsakovací systémem s retencí na 

pozemku investora.  

- Odtokové množství dešťových vod ze střechy 1 RD: Qd = (16x14) x 1,0 x 

0,03 = 6,72 l/s  

Dešťová voda z vjezdů do garáží bude svedena do stejného systému na 

soukromém pozemku. 

- Přílohy blíže definující tuto infrastrukturu: Koordinační situační výkres, 

Výstavba 4 RD, ulice V Luhu, Řevnice, parc.č. 3447/13, 3448/9 a 3448/12, 

č.  zakázky 306-18/SP, vypracoval Ing. Radek Mrňák, aktualizace ke dni 

27.8.2019 

 

- C. Vodovod: Na pozemek každého rodinného domu bude zatažena nová 

vodovodní přípojka DN32 z PE, navrhovaná přípojka bude na vodovodní řad 

napojena navrtávkou s uzávěrem se zemní soupravou a přípojka vody bude 

dovedena do nové vodoměrné šachty umístěné v prostoru garáže. 

Vodovodní přípojky včetně vodoměrných šachet zůstanou ve vlastnictví 

majitelů RD. 

Bilance potřeby studené vody 

Průměrná denní Qp - 2x Byt 4 osoby á 150 l/den/osobu 600 l/den 

Celkem 1200 l/den 

Maximální denní Qd  -  Qd,max = Qp x 1,5 = 1200 x 1,5 = 1800 l/den, tj. 

cca 1,8 m3 / den 

Qh,max = 1800 x 1,8 / 24 = 135,0 l/h = 0,04 l/s 

Roční potřeba pitné vody 1200 x 365 = 438.000 l/rok = 438 m3/rok 

Přípojka vody: PE32, RD1= dl. 6,4m, RD2= dl. 6,2m, RD3= dl. 6,2m, RD4= 

dl. 5,8m; Přípojky vody se napojují na stávající vodovodní řad na pozemku 

3448/2 a 345/2 odkud pokračují k objektu přes pozemky 3448/2 a 3448/12. 

Přílohy blíže definující tuto infrastrukturu: Koordinační situační výkres, 

Výstavba 4 RD, ulice V Luhu, Řevnice, parc.č. 3447/13, 3448/9 a 3448/12, 
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č.  zakázky 306-18/SP, vypracoval Ing. Radek Mrňák, aktualizace ke dni 

27.8.2019 

 

- D. Dopravní infrastruktura: Pro napojení nově navržených rodinných 

domů a pozemků na tuto komunikaci budou vybudovány nové vjezdy přes  

chodník, vjezdy budou provedeny položením stávajících silničních obrubníků 

v místě navržených vjezdů. Současně s vjezdy budou vybudovány i 

přístupové chodníky ke vstupům na pozemky RD. Připojení na komunikaci 

včetně přilehlých je řešeno bezbariérově ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. V místech napojení inženýrských sítí budou vozovky opraveny s 

přesahem vrstev. 

Vjezdy na pozemky budou provedeny ze zámkové dlažby tl.80mm šedé 

barvy formátu 20x10cm nebo 20x20cm s proměnným spádem směrem k 

odtokovému žlábku před objektem. 

Stávající chodník na pozemku 3448/2 bude v této souvislosti nahrazen 

novým, a to dlažbou tl. 6cm (v místě vjezdů 8 cm s podkladem pro pojezd) 

šedé barvy formátu 20x10cm nebo 20x20cm se zachovaným spádem 2% 

směrem do silnice. Nový chodník bude opatřen novými betonovými 

obrubníky. Slepecká dlažba bude šedé barvy (ne červené). Investor souhlasí 

s variantou bez asfaltových pruhů. 

Každý RD bude mít 2 dvě parkovací stání v rámci podzemního podlaží. Pro 

návštěvy bude možné parkování na zpevněných veřejných plochách před 

oplocením na východní straně pozemku 3448/12. 

 

Přílohy blíže definující tuto veřejnou infrastrukturu: (1) Výkres: Situace 

funkčního využití ploch - stavba: Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.1 

ulice V Luhu, Řevnice, parc.č. 3448/12 a 3448/13, zakázkové číslo 306-

18/SP, vypracoval: Ing. Radek Mrňák (2) Výkres: Vzorové řezy. Stavba: 

Výstavba 4 RD, ulice V Luhu, Řevnice, parc.č. 3448/13 a 3448/12, 

zakázkové číslo 306-18/SP, vypracoval: Ing. Pavel Vychodil, (3) Rozhodnutí 

Městského úřadu Řevnice, ekonomický odbor ze dne 28. 5. 2019, č.j. 

2724/2019/MěÚ/JPe-2727/2019/MěÚ/JPe 

 

- E. Veřejná zeleň, vegetace a související terénní úpravy: V ulici V Luhu 

(na pozemku 3448/12) bude realizováno stromořadí (10x) ze sloupovitých 

dubů letních (odolnost v promáčené lokalitě); stromy budou v části mimo 

chodník (3m pás mezi chodníkem a ploty), v rabátkách s litinovou mříží; 

součástí 3m pásu uvedeného v předcházejícím bodě budou zelené záhony; a 

na špičce na východní straně pozemku 3448/12 bude realizována pobytová 

plocha se zelení, dvěma stromy a 5 keři a místem pro herní prvek. 

Příloha definující blíže tuto veřejnou infrastrukturu: (1) PROJEKT ZELENĚ: 

Návrh sadových úprav, únor 2020, VÝSTAVBA 4 RODINNÝCH DOMŮ, ULICE 

V LUHU, ŘEVNICE,  (2) výkres zeleně, č. zakázky 306-18/SP - Zahradní a 

krajinná tvorba - Výstavba 4 rodinných domů, v Luhu Řevnice, zhotovitel 

projektové části. Ing. Marcela Bittnerová, Ph.D. 
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- F. Protipovodňová a další opatření: vzhledem k tomu, že se stavba 

nachází v záplavovém území, bude řešena ochrana před povodní. Výšková 

kóta 1.NP je osazena 0,3m nad hranicí Q100, podzemní podlaží je řešeno 

jako technické, částečně otevřené, kde je minimalizována možnost škod na 

majetku v době zvýšené hladiny. 

- Povrchy ploch dotčených realizací Záměru musí být uvedeny do původního 

stavu, nedojde k navýšení pozemků. V průběhu stavby nebude 

v záplavovém území dlouhodobě skladován žádný materiál ani stavební 

odpad. Oplocení pozemků bude průtočné. V okolí oplocení bude udržován 

pouze travní porost, pravidelně bude prováděna údržba oplocení tak, aby 

nedocházelo k zarůstání a zaslepován plotu a nedocházelo ke zhoršení 

odtokových poměrů v lokalitě. Na dobu stavby bude vypracován jednoduchý 

povodňový plán, který bude předložen povodňovému orgánu města Řevnice 

a bude potvrzen jeho soulad s povodňovým plánem města Řevnice. Po 

ukončení stavby rodinných domů bude zpracován povodňový plán, který 

bude projednán s povodňovým orgánem města Řevnice. 

- Přílohy blíže definující tuto infrastrukturu: (1) Koordinační situační výkres, 

Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.1, ulice V Luhu, Řevnice parc.č. 

3448/12 a 3448/13 č. zakázky 306-18/SP, vypracoval Ing. Radek Mrňák; 

(2) Koordinační situační výkres, Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.2, 

ulice V Luhu, Řevnice, parc.č. 3448/12 a 3448/14, č. zakázky 306-18/SP, 

vypracoval Ing. Radek Mrňák; (3) Koordinační situační výkres, Rodinné 

domy Řevnice - stavba RD č.3,ulice V Luhu, Řevnice parc.č. 3448/12 a 

3448/15 č. zakázky 306-18/SP, vypracoval Ing. Radek Mrňák; (4) 

Koordinační situační výkres, Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.4, ulice V 

Luhu, Řevnice parc.č. 3448/12 a 3448/16 č. zakázky 306-18/SP, vypracoval 

Ing. Radek Mrňák, (5) Závazné stanovisko Městského úřadu Černošice-

odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství ze dne 24. 10. 

2018, č.j. MUCE 65581/2018 OZP/V/Mar_ZS 

 

- G. Zemní plyn: pro jednotlivé rodinné domy budou provedeny přípojky STL 

rozvodu zemního plynu. Plynové přípojky budou napojeny na uliční STL řad 

plynu navrtávkou se zemní soupravou a budou zataženy do nových zděných 

pilířků v oplocení, kde budou osazeny uzávěry plynu, regulátory STL/NTL a 

plynoměry pro jednotlivé domy.  

Přípojka plynu: PE32x3, RD1= dl. 4,5m, RD2= dl. 4,5m, RD3= dl. 4,6m, 

RD4= dl. 4,3m;  Přípojky plynu se napojují na stávající plynový řad na 

pozemku 3448/2 odkud pokračují k objektu přes pozemek 3448/12. 

Přílohy blíže definující tuto infrastrukturu: (1) Koordinační situační výkres, 

Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.1, ulice V Luhu, Řevnice parc.č. 

3448/12 a 3448/13 č. zakázky 306-18/SP, vypracoval Ing. Radek Mrňák; 

(2) Koordinační situační výkres, Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.2, 

ulice V Luhu, Řevnice, parc.č. 3448/12 a 3448/14, č. zakázky 306-18/SP, 

vypracoval Ing. Radek Mrňák; (3) Koordinační situační výkres, Rodinné 

domy Řevnice - stavba RD č.3,ulice V Luhu, Řevnice parc.č. 3448/12 a 

3448/15 č. zakázky 306-18/SP, vypracoval Ing. Radek Mrňák; (4) 

Koordinační situační výkres, Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.4, ulice V 
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Luhu, Řevnice parc.č. 3448/12 a 3448/16 č. zakázky 306-18/SP, vypracoval 

Ing. Radek Mrňák 

 

- H. Elektrorozvody NN: pro napojení na rozvody elektrické energie bude 

využito stávajícího uličního vedení, které bude zataženo do nových zděných 

kiosků v oplocení, kde budou osazeny přípojné a pojistné skříně rozvodu 

NN. Na části pozemku bude ČEZem provedena přeložka jejich vedení NN a 

VN tak, aby nezasahovala pod objekt RD. 

Přípojka elektro: CYKY5Cx10, RD1= dl. 4,3m, RD2= dl. 4,3m, RD3= dl. 

4,3m, RD4= dl. 4,3m. Přípojky elektro se napojují na stávající elektro síť na 

pozemku 3448/2 odkud pokračují k objektu přes pozemek 3448/12. 

Přílohy blíže definující tuto infrastrukturu: (1) Koordinační situační výkres, 

Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.1, ulice V Luhu, Řevnice parc.č. 

3448/12 a 3448/13 č. zakázky 306-18/SP, vypracoval Ing. Radek Mrňák; 

(2) Koordinační situační výkres, Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.2, 

ulice V Luhu, Řevnice, parc.č. 3448/12 a 3448/14, č. zakázky 306-18/SP, 

vypracoval Ing. Radek Mrňák; (3) Koordinační situační výkres, Rodinné 

domy Řevnice - stavba RD č.3,ulice V Luhu, Řevnice parc.č. 3448/12 a 

3448/15 č. zakázky 306-18/SP, vypracoval Ing. Radek Mrňák; (4) 

Koordinační situační výkres, Rodinné domy Řevnice - stavba RD č.4, ulice V 

Luhu, Řevnice parc.č. 3448/12 a 3448/16 č. zakázky 306-18/SP, vypracoval 

Ing. Radek Mrňák 

 

I. Veřejné osvětlení: Vznikne nové veřejné osvětlení (VO) napojením na 

stávající rozvod VO na pozemku 3448/2 a 3450/2. Nový rozvod bude veden 

po pozemku 3448/2 v délce 120m a bude na něj doplněno 6 lamp VO (jejich 

bližší určení je předmětem dalšího stupně PD a bude řešeno dohodou 

smluvních stran). Přístup do lokality směrem od centra je nedostatečně 

osvětlen, investor proto zajistí doplnění řady stávajících 5 lamp VO v ulici V 

Luhu o další 4  -viz přiložené schéma. Využití stávajících stožárů či vztyčení 

nových a dále typy lamp budou předmětem dalšího stupně PD. 

Přílohy blíže definující tuto infrastrukturu: schéma doplnění řady stávajících 

5 lamp VO v ulici V Luhu o další 4   

 

9. Předmětem Smlouvy je závazek Investora vybudovat veřejnou infrastrukturu 

bezprostředně související s realizací Záměru vymezenou v předchozím odstavci (dále 

jen „Infrastruktura“) a tomu odpovídající závazek Města poskytnout Investorovi pro 

vybudování Infrastruktury součinnost v rámci soukromoprávního postavení Města při 

výkonu samostatné působnosti a vybudovanou Infrastrukturu v dohodnutém rozsahu 

podle čl. III odst. 4 převzít do svého vlastnictví a dále provozovat (nebo zajistit 

provozování), pokud tato bude plně odpovídat předem stanoveným požadavkům dle 

právních předpisů, českých technických norem, vydaných správních rozhodnutí, 

Územního plánu Města a případné podrobnější územně plánovací dokumentace Města 

a této Smlouvy. Pouze při splnění výše uvedených požadavků je závazek Investora 

podle této smlouvy splněn řádně. Splnění veškerých požadavků vztahujících se k 

Infrastruktuře bude stvrzeno v předávacím protokolu. 
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10. Závazek Investora v souvislosti s vybudováním Infrastruktury zahrnuje 

zejména jeho následující povinnosti na vlastní náklady: 

- Zajistit zpracování veškeré právními předpisy vyžadované projektové 

dokumentace 

- Zajistit vydání všech potřebných správních aktů podle stavebního zákona a 

zvláštních předpisů 

- Zajistit samotnou výstavbu (realizaci) veřejné infrastruktury  

- Zajistit vydání kolaudačních souhlasů, kolaudačních rozhodnutí či jiného 

stavebně-právního povolení užívání 

- Jakoukoli jinou povinnost, která se ukáže být nezbytná pro účely řádné 

realizace Infrastruktury  

Investor je dále povinen na vlastní náklady obstarat jakékoli další podklady, údaje, 

výkresy, plány, vyjádření, posouzení a souhlasná stanoviska orgánů veřejné správy 

či veřejnoprávních organizací potřebná k vydání územních či stavebních rozhodnutí a 

realizaci Záměru a veřejné infrastruktury, a dále souhlasná stanoviska od všech 

vlastníků sousedních nemovitostí a jiných osob, které mohou být realizací Záměru 

dotčeny. 

11. Investor je povinen před převzetím Infrastruktury Městem předložit písemné 

potvrzení Investora stanovující cenu proinvestované částky odpovídající skutečné 

prostavěnosti městu předávané Infrastruktury, ohledně splnění požadavků na 

Infrastrukturu bude tato potvrzena příslušnými kolaudačními rozhodnutími.  

12.  Investor je dále povinen Městu uhradit finanční příspěvek 201.280,- Kč (slovy: 

dvě stě jedna tisíc dvě stě osmdesát korun) na další investice do veřejné 

infrastruktury   zejména zdroje vody  včetně inženýrských sítí zásobující Město 

(příspěvek je určen v podílu na plánovaný počet nových obyvatel).. 

 

Článek II. 

Prohlášení a povinnosti Města 

1. Město se zavazuje  

- poskytnout realizaci Záměru součinnost (pokud jde o zřízení věcných 

břemen či služebností potřebných pro realizaci záměru a související 

Infrastruktury) a dále se zavazuje  

- nebrojit proti správnímu rozhodnutí vydanému podle zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon nebo jiného právního předpisu jej nahrazujícímu jako 

právnímu titulu pro realizaci stavby,  

- poskytnout Investorovi maximální možnou součinnost k vyřizování 

Infrastruktury s ohledem na čl. VIII této Smlouvy,  

obojí za předpokladu, že Záměr Investora bude plně v souladu s uzavřenou 

Smlouvou, územně plánovací dokumentací, právními předpisy a českými technickými 

normami a budou dodrženy všechny podmínky podle této Smlouvy a vydaných 

správních rozhodnutí. 
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2. Bude-li Infrastruktura na Město řádně převedena, je Město ode dne nabytí 

vlastnického práva k Infrastruktuře povinno zajišťovat činnosti a služby 

s předmětnou Infrastrukturou spojené.  

3. Město se touto Smlouvou nezavazuje k žádným zásahům do výkonu veřejné 

správy a svého mocenského postavení.  

 

 

 

 

Článek III. 

Povinnosti Investora a Města 

1. Infrastrukturu specifikovanou v čl. I této Smlouvy se Investor zavazuje 

vybudovat a v dohodnutém rozsahu převést na Město v termínu do tří let od právní 

moci územního rozhodnutí (či jakéhokoli jiného rozhodnutí podle stavebního zákona, 

na základě kterého může být umístěn nebo realizován Záměr). Závazek je splněn, 

je-li Infrastruktura vybudována dle požadavků této Smlouvy a došlo k jejímu 

bezúplatnému trvalému převodu na Město. Současně platí, že veřejná infrastruktura 

musí být vybudována a převedena na Město nejpozději do 6 měsíců od okamžiku, 

kdy bude započato s užíváním prvního z rodinných domů realizovaných v rámci 

Záměru.  

2. Finanční příspěvek podle čl. I odst. 12 je investor povinen poslat na účet 

Města č. XXX XXX XXX /XXXX vedený u XXX pod variabilním symbolem XXX do 14 

dnů od právní moci územního rozhodnutí (či jakéhokoli jiného rozhodnutí podle 

stavebního zákona, na základě kterého může být umístěn nebo realizován Záměr). V 

případě, že se Investor rozhodne záměr nerealizovat nebo jej nebude moci realizovat 

poté, co zaplatil finanční příspěvek podle této Smlouvy a nedošlo dosud k zahájení 

výstavby (ať již jde o záměr samotný nebo veřejnou infrastrukturu bezprostředně 

související se záměrem), má nárok na vrácení příspěvku nebo jeho části. Finanční 

příspěvek se Investorovi vrací na základě jeho žádosti, která může být podána ve 

lhůtě 1 roku od okamžiku, kdy došlo ke splnění podmínek pro navrácení části 

příspěvku. Příspěvek na infrastrukturu se Investorovi vrací celý ve lhůtě 60 dnů od 

okamžiku, kdy Investor společně se žádostí o vrácení příspěvku prokáže, že 

nekonzumované rozhodnutí podle stavebního zákona (jakékoli rozhodnutí, na 

základě kterého může být umístěn nebo realizován záměr nebo veřejná 

infrastruktura bezprostředně související se záměrem) pozbylo platnosti a Investor 

nedisponuje ani jiným rozhodnutím podle stavebního zákona, které by mu umožnilo 

realizaci záměru nebo veřejné infrastruktury bezprostředně související se Záměrem. 

V ostatních případech (včetně situace, kdy dojde k odstoupení od smlouvy po 

zahájení stavebních prací) se příspěvek nevrací a použije se v souladu se svým 

určením.  

3. Před předáním Infrastruktury bude Investorem zpracován geometrický plán, 

vymezující části pozemků, dotčené touto infrastrukturou, a v rámci těchto částí 

pozemků též pozemky, které budou převáděny do vlastnictví Města, jak je popsáno 
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dále v této Smlouvě. K jednotlivým částem veřejné infrastruktury budou zpracovány 

dokumentace skutečného provedení s vytyčením polohy vedení/infrastruktury. 

Smluvní strany berou na vědomí, že se mohou polohy jednotlivých vedení změnit 

oproti plánovanému vedení popsanému v přílohách této Smlouvy, a to v rámci 

překážek při výstavbě, či požadavcích dotčených orgánů a správců sítí v rámci 

územního a stavebního řízení. Takové změny je Investor povinen s v dostatečném 

předstihu a s patřičným zakreslením oznámit Městu, aby mohlo dojít ke změně této 

Smlouvy.  

4. Investor se zavazuje převést na Město vybudovanou Infrastrukturu v tomto 

dohodnutém  rozsahu podle čl. I této Smlouvy s výjimkou dešťové kanalizace (bod B. 

odst. 8 čl.I), která zůstává ve vlastnictví Investora a rozvodů elektrické energie (bod 

H. odst. 8 čl.I) a plynu (bod G. odst. 8 čl.I), které budou předány do správy správce 

sítí a protipovodňová opatření, která z povahy věci nebudou předávána (bod F. odst. 

8 čl.I). Převod Infrastruktury bude bezúplatný. Nabídku k uzavření příslušné smlouvy 

o převodu Infrastruktury doloženou písemným potvrzením a kolaudačním 

rozhodnutím dle čl. I odst. 11 této Smlouvy učiní Investor do 30 dnů od účinnosti 

kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí či jiného stavebně-právního 

povolení užívání pro Infrastrukturu, resp. pro její poslední součást, a Město je 

povinno takovou smlouvu, jestliže Investor splnil své povinnosti podle této Smlouvy, 

do 30 dnů uzavřít. Vzor smlouvy o bezúplatném převodu infrastruktury, který se 

strany zavazují využít pro převod Infrastruktury, tvoří přílohu této Smlouvy. Po 

dohodě smluvních stran mohou být jednotlivé části Infrastruktury převáděny na 

Město též samostatně.  

5. Investor je povinen vybudovat nebo zajistit vybudování Infrastruktury v 

rozsahu specifikovaném v čl. I. této Smlouvy a přílohách smlouvy tak, aby po vydání 

kolaudačního souhlasu nebo jiného správního aktu mohla být bez omezení užívána či 

provozována. Investor se zavazuje, že v případě, neprovede-li touto Smlouvou 

navrhovaný Záměr v dohodnutém rozsahu a čase, provede nezbytná opatření na 

pozemcích v místě provádění Záměru, zabraňující ohrožení veřejných zájmů. 

Odpovědnost Investora vůči Městu a třetím osobám podle právních předpisů není 

touto Smlouvou při nesplnění jeho závazku dotčena. 

6. Je-li stavba Infrastruktury realizována na pozemcích nebo stavbách jiných 

vlastníků, zavazuje se Investor pro ten účel před realizací Infrastruktury zajistit si 

písemný souhlas těchto vlastníků (či obdobná majetková práva) a zajistit převedení 

takového souhlasu (či práv) na Město.   

7. V případě, že Infrastruktura nesplní parametry dle Smlouvy a Město ji z tohoto 

důvodu nepřevezme (či pokud z jiného důvodu nedojde k převodu byť jen části 

Infrastruktury na Město), se případná odpovědnost Investora za škodu vůči Městu a 

třetím osobám řídí příslušnými právními předpisy. Povinnost uhradit smluvní pokutu 

tím není dotčena.  

8. V případě podle předchozího odstavce zůstává nositelem veškerých práv a 

povinností plynoucích z vlastnictví Infrastruktury Investor, který tato práva a 

povinnosti vykonává svým jménem, nákladem a na svoji odpovědnost, ledaže bude 

výslovně ujednáno něco jiného.   

Komentář [VK1]: Prosíme o dodání.  
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9. Investor se zavazuje zajistit zhotovení veřejné infrastruktury v rozsahu podle 

této Smlouvy v souladu s právními předpisy a příslušnými českými technickými 

normami, územním plánem Města a touto Smlouvou.  

10. V případě, že se Investor rozhodne Záměr nerealizovat a chce převést 

realizaci Záměr či jeho části na třetí osobu, zavazuje se předem minimálně 1 měsíc o 

tomto svém úmyslu Město informovat a zajistit postoupení všech práv a povinností 

vyplývajících z této Smlouvy na nového investora (nového majitele pozemků, 

případně realizátora Záměru). Město k tomuto jednání poskytne za předpokladu 

splnění povinností podle této Smlouvy ze strany Investora nezbytnou součinnost. 

11. Pokud Investor nesplní své povinnosti podle předchozího ustanovení, odpovídá 

nadále sám za splnění povinností podle této Smlouvy, jako by Záměr nadále 

realizoval Investor.  

12. Investor odpovídá za škodu způsobenou při realizaci Infrastruktury i Záměru 

nebo v souvislosti s ní Městu nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. 

Škodu odstraní Investor vždy na vlastní náklady. Pokud se tak nestane, přestože byl 

Investor Městem vyzván a byla mu stanovena přiměřená lhůta, je oprávněno Město 

škodu odstranit na náklady Investora.  

13. Investor je srozuměn s tím, že v případě, že nesplní v celém rozsahu svůj 

závazek sjednaný v této Smlouvě, mu nevzniká z této Smlouvy vůči Městu žádný 

nárok. 

14. Město je za podmínky, že Investor splnil své povinnosti podle této Smlouvy, 

povinno řádně převzít Infrastrukturu a na výzvu Investora se do 14 dnů dostavit 

k protokolárnímu převzetí, tzn. k podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí 

Infrastruktury.  

 

Článek IV. 

Náklady na budování Infrastruktury 

1. Veškeré náklady související s vybudováním Infrastruktury nese Investor.  

2. Součástí těchto nákladů jsou veškeré výdaje, které jsou potřebné pro 

sjednaný účel nebo přímo se změnami nebo vybudováním Infrastruktury souvisejí.  

3. Touto Smlouvou není dotčeno právo Investora uzavřít smlouvu o sdružení 

finančních prostředků či jinou smlouvu s jinými osobami (vlastníky pozemků či 

staveb, jinými zájemci o stavby apod.).  

4. Město nemá povinnost samo vybudovat či jakkoli financovat Infrastrukturu 

potřebnou pro realizaci Záměru.  
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Článek V. 

Záruka za jakost Infrastruktury 

1. Investor odpovídá za to, že Infrastruktura podle čl. I této Smlouvy bude mít 

vlastnosti stanovené v této smlouvě a jejích přílohách, v obecně závazných právních 

předpisech, projektové dokumentaci a příslušných technických normách, jakož i 

vydaných správních rozhodnutích. Investor v této souvislosti poskytuje Městu na 

realizovanou Infrastrukturu, předanou v dohodnutém rozsahu (viz bod III odst. 3), 

záruku v délce 5 let (dále jen „Záruční doba“).  

2. Záruční doba začíná běžet od okamžiku předání stvrzeného podpisem 

předávacího protokolu o předání a převzetí Infrastruktury ze strany Města v souladu 

s článkem I odst. 7. 

3. Město Investorovi oznámí jakoukoli vadu Infrastruktury bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však v poslední den Záruční doby.  

4. Vyjde-li najevo, že Infrastruktura vykazuje vady a je-li taková vada 

odstranitelná a opodstatněná nejde-li přitom o vadu vzniklou užíváním na straně 

uživatele nebo běžným opotřebením, je Investor povinen na vlastní náklady vadu 

odstranit v přiměřené lhůtě. Tato lhůta může být po dohodě stran prodloužena 

v závislosti na technologických a klimatických podmínkách a potřebách Města.  

5. V případě, že Investor vadu v souladu s předchozím odstavcem neodstraní, je 

Město oprávněno nechat samo zajistit odstranění vad, a to na náklady Investora.  

6. Po celou dobu realizace Záměru a Infrastruktury musí být k dispozici 

prostředky pro likvidaci případné havárie a informace o telefonních číslech správce 

toku, vodoprávního úřadu a ČIZP OI Praha, oddělení ochrany vod pro případné 

oznámení havárie. 

 

Článek VI. 

Zajištění povinností podle Smlouvy 

1. Za účelem zajištění závazků Investora vůči Městu podle této Smlouvy strany 

sjednávají zajišťovací převod práva k pozemku parc. č. 3448/12 – orná půda o 

výměře 612 m2. Smlouva o zajišťovacím převodu tvoří přílohu této Smlouvy. Město 

poskytne ve vztahu k budování Infrastruktury na převedeném pozemku Investorovi 

potřebnou součinnost.  

2. Investor je povinen složit do 14 dnů od právní moci územního rozhodnutí (či 

jakéhokoli jiného rozhodnutí podle stavebního zákona, na základě kterého může být 

umístěn nebo realizován Záměr) do advokátní úschovy AK David Zahumenský, 

advokátní kancelář, s.ro. na zajištění krytí jakýchkoli pohledávek Města vůči 

Investorovi v souvislosti s touto smlouvou částku 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc 

korun českých).  Samostatná smlouva o úschově tvoří přílohu této Smlouvy. 

Prostředky z úschovy mohou být uvolněny, pokud Město prokáže porušení jedné či 

více povinností Investora, na které se vztahuje smluvní pokuta dle Smlouvy, nebo 

pokud dojde k prokazatelnému způsobení škody nebo nemajetkové újmy Investorem 

Městu. Po předání veškeré Infrastruktury Městu bude tato záruka do 14 dnů snížena 

Komentář [VK2]: Prosíme o dodání.  

Komentář [DZ3]: S ohledem na to, 
že zde zastupuji Město, je možné se 
dohodnout na jiném advokátovi  

Komentář [VK4]: Prosíme o dodání.  
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na částku 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun), která bude sloužit k zajištění 

plnění závazků Investora za trvání záruční doby. Po uplynutí záruční doby bude tato 

zbylá část Investorovi z úschovy vyplacena, a to do 14 dnů. V případě odstoupení od 

smlouvy bude zbylá částka (snížená a případné nároky Města) vrácena Investorovi 

do 3 měsíců od skončení smlouvy. Pokud již ale došlo k předání alespoň části Veřejné 

infrastruktury, bude zbylá částka této finanční záruky vrácena Investorovi po 

uplynutí záruční doby, a to do 14 dnů po jejím uplynutí.   

3. Pokud je Investor v prodlení se svým závazkem  

- podle čl. III odst. 1 této Smlouvy (vybudování Infrastruktury) řádně, na své 

náklady a včas,  

- podle čl. III odst. 4 (bezúplatný převod Infrastruktury na Město)  

zavazuje se Městu zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy „dva tisíce korun 

českých“) a to za každý započatý den prodlení se splněním závazku.  

4. Pokud Investor poruší svůj závazek vybudovat a uvést do provozu 

Infrastrukturu podle čl. III. odst. 1 bodu A., C., D., E. a/nebo bodu I. této Smlouvy a 

takový závazek nesplní ani po výzvě druhé smluvní strany, uhradí Investor Městu 

smluvní pokutu ve výši 200 tisíc Kč. Stejnou smluvní pokutu 200 tisíc Kč za každé 

jednotlivé porušení (za každou jednotlivou infrastrukturu) Investor uhradí, pokud 

zmaří možnost vybudovanou Infrastrukturu převést na Město, nebo pokud se ukáže 

jakékoli prohlášení Investora podle této smlouvy jako nepravdivé.  

5. Pokud je Investor v prodlení se splněním své povinnosti podle  

- čl. III. odst. odst. 5 (závazek provést nezbytná opatření zabraňující ohrožení 

veřejných zájmů),  

- čl. III odst. 6 (zajistit pro sebe a převést na Město souhlasy či jiná práva 

vlastníků)  

- čl. III odst. 10 (povinnost informovat Město o záměru převést práva a 

povinnosti týkající se Záměru a převést práva a povinnosti podle této 

smlouvy na nového realizátora Záměru),  

- čl. V. odst. 4 (odstranit vady Infrastruktury ve lhůtě stanovené Městem) 

zavazuje se Městu zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy „pět set korun 

českých“) za každý započatý den prodlení se splněním každého jednotlivého 

závazku, resp. ve vztahu ke každé dílčí součásti Infrastruktury.  

6. Pokud je Město v prodlení se svým závazkem  

- podle čl. III odst. 14 této Smlouvy (převzetí Infrastruktury) řádně, na své 

náklady a včas,  

- podle čl. III odst. 4 (bezúplatný převod Infrastruktury na Město)  

zavazuje se Investorovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy „dva tisíce 

korun českých“) a to za každý započatý den prodlení se splněním závazku.  

7. Pokud Město poruší svůj závazek převzít Infrastrukturu podle čl. III. odst. 1 

bodu A., C., D., E. a/nebo bodu I. této Smlouvy a takový závazek nesplní ani po 

výzvě druhé smluvní strany, uhradí Město Investorovi smluvní pokutu ve výši 200 

Komentář [VK5]: V rámci zachování 
vyváženosti smluvních sankcí, které 
jsou navrženy pouze pro Město, 
doplňujeme pro zachování reciprocity.  
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tisíc Kč. Stejnou smluvní pokutu 200 tisíc Kč za každé jednotlivé porušení (za každou 

jednotlivou infrastrukturu) Město uhradí, pokud zmaří možnost vybudovanou 

Infrastrukturu převést na Město, nebo pokud se ukáže jakékoli prohlášení Města 

podle této smlouvy jako nepravdivé. 

8. Pokud je Město v prodlení se splněním své povinnosti podle  

- čl. III odst. 1 (součinnost),  

- čl. VIII odst. 2 (předávní plné moci)  

zavazuje se Investorovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy „pět set 

korun českých“) za každý započatý den prodlení se splněním každého jednotlivého 

závazku, resp. ve vztahu ke každé dílčí součásti Infrastruktury.  

 

9. Ze závažných důvodů se strany mohou dohodnout na snížení či odpuštění 

smluvní pokuty.  

10. Nároky na veškeré smluvní pokuty (či její části) podle této Smlouvy vznikají 

pouze za předpokladu učinění předchozí písemné výzvy druhé smluvní strany 

k nápravě a poskytnutí dodatečné lhůty k ní v minimálně v délce 14 kalendářních 

dnů adresované smluvní straně, která závazek utvrzený smluvní pokutou porušila. 

Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů poté, co marně uplyne dodatečná lhůta 

uvedená ve výzvě podle předcházející věty tohoto odstavce. 

11. Jestliže Investor nesplní kteroukoli svoji povinnost podle této Smlouvy, a to i 

po předchozí výzvě k nápravě a poskytnutí dodatečné lhůty k nápravě, Město má 

právo, nikoli však povinnost, samo splnit nebo zajistit splnění takových povinností a 

výdaje vzniklé Městu v souvislosti s tím ponese Investor. Postup podle tohoto bodu 

nezbavuje Investora povinnosti hradit smluvní pokutu, náhradu škody apod. za 

prodlení či porušení smluvních povinností. 

 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy  

1. Strany si výslovně sjednávají, že vedle zákonem stanovených důvodů 

odstoupení od smlouvy je Město oprávněno od této Smlouvy odstoupit, jestliže: 

 

- Investor neprovádí dílo řádně, byl na tuto skutečnost Městem písemně 

upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě,  

- Investor před dokončením povinností podle této Smlouvy ztratí oprávnění ke 

své podnikatelské činnosti, nebo bude v likvidaci, nebo dojde ke zveřejnění 

rozhodnutí o úpadku Investora v insolvenčním rejstříku 

Investor bude v prodlení s plněním povinností podle této Smlouvy, resp. s 

dílčími termíny po dobu delší než dva měsíce. 

- Investor poruší tuto smlouvu podstatným způsobem a Městu toto porušení 

Investorovi oznámí do 3 měsíců od jeho zjištění 
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2. Smluvní strany mají právo odstoupit od této smlouvy také z důvodů 

stanovených občanským zákoníkem. Porušení smlouvy podstatným způsobem se pro 

účely této Smlouvy myslí zejména: 

- Prodlení Investora se splněním povinnosti vybudovat a převést na Město 

Infrastrukturu v trvání alespoň 2 měsíce 

- Převedení realizace Záměru či Infrastruktury na třetí osobu bez předchozího 

informování Města či bez toho, aby došlo k převodu povinností podle této 

Smlouvy na danou třetí osobu 

- Prodlení s odstraněním vad podle čl. V alespoň po dobu 2 měsíce 

3. V případě předčasného ukončení smlouvy z důvodů na straně Investora je 

Město oprávněno zajistit realizaci závazků Investora samo či prostřednictvím jiné 

osoby. Město je oprávněno odstoupit od této smlouvy i v rozsahu určité části 

Infrastruktury. 

4.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, 

práva na náhradu škody či jiné újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti.  

 

VIII. 

Smluvní vztahy Investora s vlastníky a provozovateli technické 

infrastruktury 

1. Investor si svým jménem, nákladem a na vlastní odpovědnost zajišťuje smluvní 

vztahy s příslušnými subjekty v rámci zhotovení a následného provozování 

technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, energetické vedení apod.).  

2. Město se ve vztahu k odst. 1 tohoto článku zavazuje Investorovi poskytovat 

veškerou součinnost, zejména – nikoliv však výlučně – na výzvu Investora do 14 

dnů předat Investorovi veškeré řádně učiněné písemné plné moci, které budou 

potřebné pro zajištění smluvních vztahů s příslušnými subjekty v rámci zhotovení 

a následného provozování technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, 

energetické vedení apod.).  

 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Investor je srozuměn s tím, že Město nemá povinnost zachovávat mlčenlivost 

o skutečnostech sjednaných touto Smlouvou, jakož i o skutečnostech které vyplývají 

z naplňování této smlouvy v případech, kdy se jedná o poskytování informací 

fyzickým nebo právnickým osobám v souladu s zák. č. 106/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů či plnění jiných zákonných povinností Města. 

2. Závazek Města vyplývající z místního referenda, který by zavazoval Město 

odlišně od této Smlouvy, se pro účely této smlouvy považuje za vyšší moc, která 

vylučuje odpovědnost Města za nesplnění příslušného závazku podle této Smlouvy.  
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3. Tato smlouva je uzavřena v souladu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Město obdrží dvě (2) a 

Investor jedno (1) vyhotovení. 

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze písemnou formou, 

výlučně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních 

stran. 

6. Obě smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat o všech 

skutečnostech, které souvisejí s touto smlouvou, a že spory vzniklé mezi stranami 

budou přednostně řešit dohodou. V případě sporu má kterákoli smluvní strana právo 

obrátit se na soud. 

7. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. V případě, že se 

nepodaří spory vyřešit smírně, je každá smluvní strana oprávněna obrátit se na 

soud. 

8. Smluvní strany se zavazují, že písemně oznámí a prokazatelně doručí druhé 

smluvní straně skutečnosti mající vliv na kterékoliv části této Smlouvy, a to ihned, 

nejpozději do patnácti (15) dnů po vzniku změny rozhodné pro platnost Smlouvy. 

Změna bude řešena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

9. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, 

zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit 

neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým 

obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního 

neplatného, resp. neúčinného. 

10.  Pokud je písemnost zaslaná některé ze smluvních stran na adresu uvedenou 

v čl. I. této Smlouvy a vrátí se odesílateli jako nedoručená, považuje se za 

doručenou dnem následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou 

odesílateli vrácena.  

11. Po přečtení této Smlouvy její účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána 

podle jejich svobodné vůle, jejímu obsahu porozuměli, s obsahem Smlouvy souhlasí 

a na důkaz toho Smlouvu dnešního dne podepisují. 

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Zastupitelstva města 

Řevnice ze dne ……….. (viz Zápis č. XX ze zasedání Zastupitelstva Města ze dne ….) 

13. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva může být zveřejněna na webových 

stránkách města Řevnice a v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

V Řevnicích dne XXX 

 

 

………………………………………………  ……………………………………… 
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Za Město    Za Investora 

 

Přílohy: 


