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Váš dopis zn.

Č. j.

Vyřizuje / linka

Datum

SVMNP/269762a/13/su

—

15.07.2013

Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí, parc.č. 1090, gýstavba obnoveného
Mariánského slou u
_), DUR + DSP.
DOHOQA
O PROVEDENÍ STAVBY
kterou podle ustanovení 5 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, níže

uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

22354551- předsedou společnosti
l_C:

zapsaná v rejstříku Ministerstva vnitra v Praze, _ále jen jako „stavebník“
a
Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské n'ám.2

,

zgstOLlpen-editelem odb.evidencc, správy a využití majetku MHMP

100006458!

DIC: C20006458
dálejenjako „Praha“

.

Článek ;.
_?

Prahaje vlastníkem pozemku parc.č. 1090, zapsaného na LV č. 122 pro k.ú. Staré Město, dálejen
„pozsmek“.

Článek 11.
Stavebník provede na pozemku znovupostavení Mariánského sloupu.

Článek 111.
Sidio: Mariánské nám.2__1100\ Prahal

Prdcuvištč: nám. Franze Kafky [, 110 01 Praha?
tel. 236 001 1115 fax 236 007 030
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Předmět'em této dohody je souhlas Prahy s provedením prací stavebníka
uvedených v čl. II. na
pozemclch Prahy uvedených včl. !. a závazek stavebníka provést práce
uvedené v čl. II. na
pozemcích Prahy uvedených v čl. Í.
'
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Článek IV.
Práce uvedené v čl. II. provede stavebník:
- na své náklady
- po jejich dokončení oznámí příslušnému stavebnímu úřadu záměr započít s užívání
m stavby
nebo požádá o kolaudační souhlas.

Článek v.
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda se uzavírá pouze pro naplnění dikce
ustan.
& ] IO zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění a nenahrazuje smlouvu nájemní řešící oprávnění stavebníka užívat po dobu výstavby
pozemek, kterou musí. stavebník uzavřít s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy.

Článek w.
1 . Tato dohodaje platná & účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
I stejnopis. Změny nebo dodatky této dohody lze provádět pouze písemnou formou, jinak jsou
neplatné.
3. Ve věcech touto dohodou výslovně neupravených se právní vztahy smluvních stran řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto dohodě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu 5 17 obchodního zákoníku a udělují svolení kjejich užití & zveřejnění bez
stanoveníjakýchkoliv dalšich podmínek.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své
podpisy.
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Sídlo; Mariánské nám. 2, no 01 Praha!
Pracoviště: nám. Franze Kaíky ], I IO 01 Praha ]
tel. 236 001 Hl, fax 236 007 030
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