smlouva o náhradě za omezení užívánísilnice
Niže p§aného dne, měsíce a loku uzavirají a podpisem uzaťely podle ustanovení § 509 a
126'] a íásI. zákola é. 89l2OI2 Sb,, občanský zrákoník v kontextu § § 25 odst. 6 písm. d) a

§
§

36 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb,, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
Rozhodnutí Městského uřadu Dobřichovice ze dne 28.1€dna 2016, viz. Příloha této smlowry

Město Dobřichovice
oo24778r, DĚ czoo2477a7
se sídlem v Dobřichovicích, 252 29, Vítova 61
zastoupená: lng, Petrem Hamplem - staíostou obce
bankovn í spojení: ČS, č. ú. 388029319/o8oo
(dále jen vlastník)

lí

a

čEz Distribuca a.s.,

IČ 24'7

29o3 5,

DIČ Cz24'1

2903 5,

TŤlická

PsČ 405 02.
zapsaná v obch. Rejsťíkuvedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka č.
se sidlem v Děčině. Děčin [V-Podmokly.

87418.

2145,

barrkor.ní spojení: Komerční banka, a.s. , č.ú.| 35-4544580267lo100
Za§toupená: Ing. Jiří Duspiva, Vedoucí odboru obnova Ds sťed
na základě Pověření

(dále

tuto

jeí uživatel)
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§mlouvu o náhradě za omezení užvánísilnice
Účel

.

L

předmět §mlouÝT

Mastník je na základě ziikona č. l3ll997 sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona
č. l32/2oo0 Sb. vlastníkem silnic II. a III. třidy, nacházejících se na územíMě§ta
Dobřichovice.
2/ Účelem a předmětem této smlouvy j9 §tanovení náhrady za omezení užÝárrí dotčených
pozsíDrrích komunikací, z důvodu zvláštního užív|íní
pozemní komunikace, ve §myslu § 25
odst. 6 pí§m. d) a § 25 odst, 6 písm. c) bod 3 zikona č. 13/1997 Sb., k rrěmuž dochází
v důsledku stavby -D obřichot ice - Praiská, Anglická-rekonstrukce NN, č. sí. IE-126005834" vlístélýchv tělesech silnic v majetku Města Dobřichovice. Tato §tavba začiná od
hranice ulice Prťská v ulicicl! které jsou v majetku Města Dobfichovice ( viz projekt stavby)
a dále na chodnícich pňléhajícíchk ulici Pražská, které jsou rovrrěž v majetku Města
Dobřichovice .
1/

í.

Doba užitíkomunikace

Doba užívánípozemních komunikací uvedených v č1. I této smlouvy, se sjednává na dobu
trvání stavby.

IIL

úhrada za omezení užívání
1/ Smlur,ní strany se dohodly, že za omezeli užívání§ilnice poskytne uživatel vla§híkovi
jednoriiovou nii}íadu stanovenou odbomým odhadern dle projel,1ové dokumentace a

Tecbnické zpíávy o realizaci stavby k úhradéza oííezenéDživámi silnic II. a III. ťíd_XXX

2/ Částku 158 000,-Kč, ke které bude pňpočtena platná §azba DPH pfo pří§lušný rok, ve
kterán bude pTovedena fakturace, uhradí užvatel před zahájením stavebních pÉcína zíkladě
{/hotovené faktury Města Dobřichovice (o \rystaveni faktury nutno zažádat) na banko\aí účet
vlastníka (v,s.1702016) se splatností nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručeníuživateli.

Iv.

Práva a povinnosti smluvních stran
Uživatel není oprávněn bez předchoziho piseírného souhlasu vla§tnika jakkoliv disponovat
s nemovitostí podle čl, L smlourry či přenechat právo na užívánítéto nemovitosti ťetím
osobám. Uživatel je oprá\,něn užívatdotčenénemovitosti pouze k účelusjednanému v č1. I.
této smlou\,y, dle pŤíslušnédokumentace, dáe v souladu s Roáodnutím pří§lušítého
silničníhosprávniho úřadu Města Dobřichovice lrydarrého dne 28. 1. 2016 pod čj.
1/

I,7o/2016lT A..

2l Užiýatelívzniká za podminek dohodnutých touto smlouvou právo zřídit a provozovat
zaŤizení ý íozsaht qplývajícímz příslušnéhoroáodnutí o povolení stavby a oplá\.rrění

vstupovat na nezb},tně nutnou dobu na dotčenou nemovitost za účelernZajištění\"ý§tavby,
oprav, údržby,rekonstrrrkce a liloridace zařízení.
3/ Vlastník má na zrikladě této smlou\,y pnávo na bezplatné zakreslení a ý!íyéonizaíizeni
užvatele, a to nejpozději do 10 dnů po doručenížádosti. Dále má vlastnft právo v případě
plánované opravy či rekoí§trukce dotčené§ilnice na úpTa\.r nebo přeložení zařizeni na
áklady uávatele zařizeni v t€rmínu, stanoveném dohodou smluvních stran, vlma nrákladů,
které bude bradit vlastník dle § 36 odst. '7 zal<ona ě. l3l1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
4/ Uživatel je povinen uvést předmětnou pozernní komunikaci po uplynutí doby zvláštního
uživáni na vlastní nriklady do původníhosta\u a neníli to možnés obledem na povahu
provedených prací, do staw, odpovídajícíhopŤedchozímu účelunebo užitípředmětné
komunikace nebo se s vlastrúkem dohodnout na přiměřené náhradě, Uvedením pozerrrní
komudkace do původníhostavu se lozumí obnovení konstrukce vozovek, jejich lŤstev a
kí}tové !Ťst!T podle odbomého vyjádřerrí vla§tníka, ziručnídoba je dle dohody účastníIoi
stanovena na 60 měsíců od sepsání předávacího protokolu mezi vlastríkerrr a užvatelem.

v.

odstoupení od smlou},J.
Kterákoli ze smluvních stían je oprá\alěna od této smlouD/ odstoupit v případě, že nedojde
k lrydrání pravomocného roáodnutí o povolení stavby v důsledku čehož§tavba nebude
realizována. odstoupením klerékoli ze smluvních §trarr není dotěen případný nárok na
nábradu vzniklé škody.
2/ vlastník je oprárarěn odstoupit od táo sn ou\T v případě, že uživatel ve stanoveném
termínu neuhíadi částku uvedenou v čl. 1 , smlouvy, nebo nesplní dalšípodmínky stanovené
správcem silnice.
1/

3/ Účink] odstoupení od smloulT nastávaji dnem doručenípísernrrého odstoupení díuhé
smluvní straně.

zevěrečn*stanovení
1/ obsah §mlouly můžebýt měněn či doplňován pouze písemqfini očislovanýrni dodatky,
'a
po<lepsanými oprávněnými zá§tupci oboú smluvních stran (např, pro pfipad
schválen]ými

změny při realizaci díla, majícívliv na \"ýši úhíady).
2/ Smlurrní strany prohlašují, že smlou\rr přečetly, sjejím obsahern souhlasí, Prohlašují, že
byla uzaťena na ziáHadě jejich p1avé a §kutďné vůle, což sb.rzují swými podpisy,
3lDodňefi závazktt z této ffi ou\y je §oudně \TŤnahatelné.
4/ smlouva je sE)siina ve třech §tejnopisech s platnosti originrilu, jederr stejnopis smlouvy
obdržívlastník a dva stejnopisy smlou\T obdrž uživatel.
5/ Žádná ze §mluvních stran není opTávněna postoupit pÁva a závazky z této §ínlouÝy bez
předchozího soublasu druhé smluvní strany.
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Dobňchovice

7. Ťíjna 2016

ROZHODNUTÍ
Stavební riiad Dobřichovice (óále jen ,,stavební rúiad'), jako věcně i mí§tně pří§lušný §právni
olgán podle § 13 od§t. l písm. e) aákona č. 183/2006 sb., o úzernnim plánování a stavob!írn řádu
(stav€bní Zákon) projednal v územním fizení žrádost o rizemní roáodnutí, kterou dne 5,9.2016
podata ČEZ DistTibuce, 1Č 25't41lo1, Teplická 87418, Děěín IV Podmokly, za§toupená dle plné
moci finnou Elekkomontáže s.r.o., Polní 450, I-ety (dáte jen ,,§lavebnft"), na stavbu ,IE - 12
6005834 Dobňchovice - Pražskí,ÁnglicM rek NN" na pozemku é. pďo 145/23, l45l54,145l5'l,
l45l58, 145161, 58515, 59911, 620, 92,1, 968, 99ll2, 89,1,9u,953ll, 960ll, 96l/1,966, 974, 9,16,
980/1, 985, 99oll, 1092, 1094, 1098, 1100, 110ó, l11o, 1l|r1,1117, 1l19, 1r.33, 1136, l142l2,
1145, ll47, 1150, 1l5l, 1168, 1351, 1353, 1355, 1357, l372ll00 v kata§túlním uzení
Dobřichovice a na aíkladě toho vydává podle § 79 stavebníro zákolra

-

I. územn í

rozhodnutí o uEí§tění §tavby

12 - 6005834 Dobřichovice - PražskúAnglickí relc NN' na pozoŤůu é. parc. 145123,
145/54, 145157, l45l58, 145161, 585/5,59911, 620,927,968,99112,897,9M,95311,96011,961ll,
966, 9,14, 976,980/1, 985, 99oll, 1092, 1094, 1098, 1100, 1106, l11o, ll12l1, 1117, l l 19, 1133,
1136, 114212, 1145, ll47, t150, 1l51, 1168, 1351, 1353, 1355, 1357, 13'721100 v kata§alálním

,IE -

územíDobřichovic€.

Popi§ §tavby: stavba řeší rekonstíukci vedení NN v ulicích Pražskéa Anglické- Stavající
mechanicky a elekticky nwyhol.rrjící voůovnívedení NN 0,4 kV bude nabrazano novjm a uloženo
do země. Nové kabely AYKY 3x24o+l2o mm2 a AYKY 3x120+70 mmz budou smyčkovány
v nových kabelových skříních SS 100 a SS 200 umístěných v ciblových pilířicb_

Pro umístěnía projektovou přípravu §tavby §e §tanoví tJrto podmínky:
l. Stavba bude urnístěna na ].ýše uvedených pozemcích talq jak je uvedeno v situaci
z lll2Dl5,která je nedflrrou součástí ověřené projelíové dokurnentac€.

l

:

700

2. Stavba bude provedeua podle projektové dokumentaca ověřené stavebním úřaden1 kterou
v54rracol.ala Elektromoníáže s.r.o., Polní 450, Dobřichovice.
3- Přípa<lné zrněny proti projektové dokumerrtaci nesmí být píovedeny bez předchoáho povolení

staveboího uřadu.
4. Pň povádění stavby je nutno dodržovat piedpi§y býkajícíse bezpďno§ti péce a technicbých
zařízení a zajistit ocbnnu zdra\,í a ávota osob na staverrišti.
5. Trvale bude zajištěn průjezd vozidel integovauého zách&nného §ystéínu.
6. Při stavbě bude zachován přísfup do všech pfilehlých nemovitostí, \.ýkopy budou zabezpďely
proti pádu osob a v nočnich hodinách osvětleny.
7. V plnán Toz§áu budou §plněny podmínky ze stanovi§ek dotčených orgánů a vlastníkůvelejné
dopravní a technické in&a§truktury, zejména:
- Mě§t§kého uřadu Čemošice,Odboru ávotního prostředí - Stanovi§ko čj. MUCE - 71O12DO15|
oZPIspa ze ér\e 2l. 12- 2ol5
- Městského uŤadu Čemošice- Oddělení dopralT a §prály komunikací č.j. MíJCEl685'l3l2O15
losu ze drc 9 . 12. 2o|5
- Městského uřadu Dobňchovice - silničnísp!ávní uŤad- čj. l'lo/2o16flA-2 ze dle 28. 1.2016
- Mě§ta Dobřichovice, čj. 163l/20l5lST-3

- Ustaw archeologické památkové péčesťedních Čech, čj. 4380/2075 ze dne 71.72.2015
- CEZ Distribuce, a.s., správa dat a §íť, DěčínIv - čj. 01000623132 ze dne 31- 8. 2016
- CETIN, a,s, olšanská268u6,Píaha3 -ěj.74025011,5 ze dle20. 11.2015
- RWE Disaibuční služby, s.r.o. Bmo, čj.50o121'l571 zedne8.72.2015
- Aquaconsull. s,r.o, Černošice,čj, ZV4489zedne ]5. l2_2015
- Policie ČR Dl. Zborovská ]]_ Praha 5 - č.j. KRPS-2] 8507- l/Č -2o l5-0 t i 606-K] z 10.7.2o15
- Krajské sprály a údržbysilnic Stč. Iaaje - čj. 45n6^(USVKLT/MO'í z S. 1.2016
- Povodí vltaly, s.p., závod Berounta, Pizeň _ čj. 1898/201ó-3 42lFt z73.1.2o16
- Elektroštika, s,r.o., Pralra 4 - čj. D-PRA -12-2015 z 30. 12. 2015

8. Stavba bude prováděna dodavatel§ky firmou lybranou ve,uýběrovém řízení. Nejmeně 14 dnů
před zahájerlim §tavby sděli stavebífl< stavebnímu uŤadu jméno, adresu a telef čís1opracovníka

odpovědného za vederú stavby.
9. odpad vzniklý stavební činnostína pozemku bude likvidován v souladu se zákonem o nakládiání
s odpady. Doklad o 1ikvidaci odpadu bude předložen při závěrečrré kontrolní prohlídce.
l0.Zelené pruhy po dokončenístavby budou uvedeny do původniho sta\ru, tj. zhutněny a zaaavněny.
1 1.V plrrém rozsahu budou sploěny podminky mě§ta Dobňchovice pro stavební zasahy do
konstrukcí komunikací ve vla§tnicM města.
12. voztdlapiijíždýicína stavbu nebo odjíždějící
ze stavby nesmí poškozovat §ilnice a místní
komudkace. Hmotno§t a lozměry n|ákladních aut a stavebních strojů musí být pfizpůsobeny
technickým paramekůrn dotčených komuikací. Podle § 38 a 39 zákona č. 13/1997 Sb.
odpovídá investor za event. poškození vozovky. Za zptlsobeti závady ve sjízdnosti silnice
nebo mistrú komunikace můžebýt inve§torovi uložena pokuta podle § 42 uvedeného zákona.
13. Práce rra staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50 db, nesmí být prováděny
v době od 22 do ó hodin.
14. Před zahájením stavby umí§tí stavebnft na viditelném mís€ u vstupu na staveniště šťteko
povoleoí stavby a ponechájej tan až do dokončeni stavby, piipadně do lydání kolaudačního§
souhiasu.
1 5. Ke kontrolní prohlídce před užváním stavby budou předloženy rwizú zpnávy, kopie stavebního
denftu a zaněřeni skutďného pŤovedeni stavby.
16. stavba bude dokončena nejpozději do 24 mě§íců od nabytí pnívní moci rozhodlutí1 7. Konkohí prohlídka bude provedena před uvedením stavby do provozu.

Účastníkem fizení _podle § 27 odst. l správního řádu je ČEZ Distribuce a_s., Teplická 87418, Děčín
IV - Podmokly, lČ 24't2oo35, zastoupená dle plné moci firmou Elektromontáže s.r.o., Polni 450,
Lety, IČ 257 411ot .

odůvodnění
Dl]i9 5, záři 2016 podala ČEZ Distribuce a.s,, zastoupená fiímou Elektromontáže, s.r.o. Lety
žádost o vydráÍrí územníhoroáodnutí na výše uvedenou §tavbu. v souladu § ustanovením § 87
stavebního zákona §tavební úřad oznámil zaiájení územního řízeni podle § 85 od§t. 1 a 2 stavebnfuo

Zfuona úča§tníloimřízení a §tanovil lhůtu pro uplatnění n|ámitek a připomínek.. V průběhu
úzernr]ílořízeníbyla nebyly žádné&ámítky ani připominky uplaběny. Staaoviska dotčených orgánů
a správců sítí
Umístěfli stavby je v souladu se schváenou územně plránovací dokumentací a yyhovuje
obecným tecbíickýn požadavkům na ýý§tavbu stanoveným vyhláškou č. 501/200ó Sb., o obecných
tecbnických požadavcíchna ryržitíúzemía vyhláškou č, 268Doo9 sb. o tecbnicl§ých požadavcích
na stavby, v pla&rénr zněni.
Stavební uřad proto roáodl, jak je uvedeno ve {hoku roáodnuti, za použitíustanovení
pnirních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:
Proti tomuto loáodnutí se mohou úča§tníciřizerú odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznímení.
odvoláni se podává u zd€jšiho stavebního uiadu s potřebným poětgm stejnopisů tak, aby jederr
stejnopis zustal staveboímu úřadu a aby každý účastnikdostal jeden stejnopis. Odvolání bude
postoupeno Kmjskánu uřadu středočeského l§aje k loáodnutí.

Alena Juňková
vedoucí §tavebního úřdu
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Doručíse;
Úč8stníčiřízení dle § 85 od§L la sz
Elekhomonóžg s.r.o., Polní 450, Lety - zasfupujícístavebnika
Město Dobřichovice, vitova 61,252 29 Dobfichovice
Krajská správa a údžbasilnic Stč. kmje, Zborovská 1 1 , 1 50 00
DO:

Pťaha 5

oh

Mě§t§ký uřad Č€rnošice,
, Podskal§ká 19, l28 25 Píahaz
Městský úřad Čemošice,odbor dopravy, Podskalská l 9, l28 25 Píaha}
Povodí Vltavy, s.p., Derrisovo nrábi. 14, 300 00 P'zeň
Ústav archeologické památkové peče sťedních Čech, Nad otšinami 3/,t48, Praha 1 o

Úč9§tníci řízenídle § 85 odst 2 §Z - veřejnou Yyhláškou
Mashíci pozemků č. parc. 585/5, 599lr, 620,927,968,99112, 897,9M,953ll, 96011,96111,966,
974,9,16,98ol1,985,99ol1,1a92, 1094, 1098, 1100, 1106, ll10, 1112/1, 111,1,1119,1l33, 1136,
ll42D, ll45, 1147, 1i50, l151, ll68, l351, 1353, 1355, 135'1,13721100 v katastrálním úzfiú
Dobňchovice.

správci technické infrastrulďury:

Elektroštika, §.Ť.o., U Družstva ldeál l3. l 40 00 Praha 4
CEZ Distribuce. a_s., TŤlická 874ló. 405 02 Děčtn IV Podmokly
ceská t9l€komunikační inřastruktura a.s., olšan§kí 2681/6, 130 00 Praha 3
Aquac.n§ult, s-r-o., Dl. !é!Ílského953,252 28 Čemošice
RWE Ga§Net s.r.o., Plynáren§ká 499114, 602 00 Bmo Zábrdovice
CEZ ICT Services, a-s., Dulrová 1531/3, 140 83 Plaha4
Minister§týo obraný íIíadf,bnl'llap,l10 00 Praha 1
Mini§tersfuo Witra" Nad Štolou 936/3, 17o 34Praba7
§pis sU
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Elektronronáže s.r.o.
Polní 450
252 29
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Dobňchovice 28. ledna

Rozhodnutí
yě*ry fird Nňchovic€, jako příďušný sihičnírprávní úřtd v áležitoste§h
KoTT,ko.,
§ouladu s

§

§ouhla§

2.
3.

4.

5.

6.
7.

eí§tních

a Ýeřejně přísbpný§t úč€loYýoh koEuúikacívJ.dáÝá na ziHadě ákonaého zrnocírění
v
40, od§L 5. písm. b) zátom č. L}/l997 sb-, o po;niních komunikaoíoh v plahém aění
§

I.

20 l 6

plÁlovanoE akcí Dobňchovico - Pť.ž§ká, Anglickí - ťel@n§tmkce
z& Dá§ledujících podmilek

ús.tajbou Dedojde k uzavřpaí lomunikace a po
prishp a pňjezd k okolnim nedovitosteú.
U_vedenou

dóu

NN

výstavby nebude zaDez€n

Trvále bude zajištěD průjezd voidlůDl Irí€grovaného áÁranaého s}sÉmu.

Doj9e-li k larušell zpevněíýoh komulik c! budou v nejh8tším možnémtermínu
Po výstavbé
uvedeny do púvodníbo staw. U komunikací v majedo ;ě§ta f,},obřichovice je neztýue
áúá
v§eo}ecaé porlmln§ města Dobňchovice pro rávebni á!{hy do koD§dk í kohúEikací
ve
yl]r§tlictvi Eěst s při op,avě a předáváaí
spolupmcov* s technickým aomreo. tterl u*i m&io
Dobřichovice_
k naíušenl rc_4evně!ých komunikscí (včrtíěchodníku), pŤipadně zelen§ je stavebník
po ukoíč€Dí výstavb/ do pinYodního stavq včetrrě plípadného zaúvaění rcbo
osA?1oi zerení. stavónik je po dokončenl a uv€dení do původúiho stevu povine!
předaí
st&v€bBimu doroŤ! mě§ts i nozpevněné komunikace 8 plochy zeteně.
stáveblik_ odpovídá ze vš€chny škoily ,tznfié §tavbor! včgtoě prop8dnuti
,D_ojde-li
povrnen

uv,ést je

v mí§tech \.ýkopů po

předrfu í dokonč€né statóy.

Na sloyté vrády a vady vraiklé n€dodťžo!írn projelilu a tecbnologic*ého posírpir
výstavby nebo
ávadi,
trejdéle
však
do
pěd
t*-oa
6ea;iri a pLvzeti
:|3]_i:
S_á* _ůě.í
komunlkace (tfu. 9

llF

pťŤ

i chodnlkrr) vlastníkem od sl_svebníka.

Předání komunikaoe §tavebn
zahijení$ §tavby.

qt

vla§iníkern bude provedeno písemným protokolem před

P_ředání kontmikacp vla§tdkovi stavebnlkem bude
Provedelo mezi stav€bBíked a tecbnickým
dozorem nrěsta Dobřichovic€! a to pG9§mým protokoiem po ukončenívýstavby.
9.

zábor veřejnébo prostraDstvi podle obecně z6taaé
ry\lášky mštá Dobřic-lovice, síanovení
prefi9gé ta!Ť\}
n8 Pozemnlch koauíikáo! kteé jsou v majetku města Dotřichovice a
lrojoan
pro něžJe pŤis|ušný sjlničd správní úřed mě§ta Dobřichovicerrrejsou
součástí1ohoto souhlasu.
Mějtský úřad Dobiichovic. Vitova 61,252 29 DobřichoÝi.e, Č.ská íepublika
Íel| +42o 251 712 182 tar: +42o 25J 712 241 E-úaiLinÍó@dobrichovice,cz
lnternet: Wwedobricljovic. c2

8a

Dobřichovice
I0. Bude uhr,ážen popjzlÉ* za
užíváaíkomunikac€ ve smyslu § 25, odst. ó, písm. c) 2, 3
-200
zákona č. 13/|997 Sb., o^ňá§rrlí
pozerrrrrích komuDikacich v plahém aněŤ!í ve Ýýši
00Ó,- i<č
bankovním převode$ na účetčíslo388029319/0800 u Českéspořitelny (v.s.l7020l6), a to
poplatek byl stanoven odbomýrn odhadem dle projékové
nejpozději pňed
^hájeííms,tayby.
dokumetrtace a T.ávy o .€alizaci stavby ajeho ptáfuem je stavóní firma, piípadně hlaúíiivestor
slavby.
l l . N€dí|norr §oučiá§tí tohoto ryjádéníjsou všeotrecné podmioky města Dobiichovice pro stavební
zásahy do konstrrrkcí komunikací ve vlastnictví mě§ta.

odůvodnění
silničnísPóvní úřad vyd,ívá toto roáodnutí po posouzení místnísituace podle § 25 od§t. 6 písín.d)
zÁl<om é.IjD9'1 Sb., o pozeúních komunikací,cb ve ziěni pozdějšich-pŤedpisů. Toto
roáodnú
vstoupí v platnost Po zaplacení poptatku podle bodu l0 .\.ýše uv€dený;h podmírrek souhlasu.
Poučení
Totoroáodqutí s€ wdává nÁ dóu r€alizace akce Dobffchoyie - Prržskó, Áng|ickí - ř€kon§trukce
NN, líeá bude rc8lizors!á Y íocé2016. Proti toúuto r§zhodnBtí lze podat od\,Ťlání podle u§anoved
§ 8l a § a3 zákona ě. 500120o4 Sb. spnámí iád ve,úáípozdějších př€dpi§ů, do 15 dnů ode dd€
doŤučeEí,k Mě§tskému rtřadu DoMchovice, silličíítrru
ma,r.
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1(

mě§tá

Mšto DobřiclroYict elipouší d§áhy Ýkopovou r.cbnoloď do

svých komnnir?ťí a cho,dnlků pollze Ye
rýjinďDých případecb, kdy z t€chnickýth dúvodůDeal možnépoužft bezvýkopové t€ch.ologie.
Zásah do kombikace či chodnlkuje nožný s pí§€mným §oublas€úl mč§ta za následujících podmlnek:

t)

zhotovitel oaáíní termln zaíájenl pťscí na Mě§ts|šý

lřsd Dobřichovic€ 14 dd před jejich zrhájedm_
PÍ§€níě zoámúé &rPr§ern do podehy n€bo oimaileú rržt a&€§u bj"_ri.@ýfuú{.-"hor,.cacz Před
zahájenlm prací provede áotovitBl
Fs?oňiaci (paiJ Yč€fuě fotodokBnentsco) §t vu vozovky a terénu

v mí§tě prací a do vzdál€nosti

2)

l5 m kot€m

a

futo pa§pottizaci př€{rá

před zabáje!írn prací

ástilpci města.

výkop v kommikaci bude govedrn

vBí§tě

Ýýl(op,t Ye YozoÝca

tB.b stáv9jícr aúboYý kyt vyŤíanípiloB, á§ůttové ky Ýyjntty a

žikvidovány na náklady áotoÝitele.

§e dsfr+rcen něsta bude dohodEJúq ,dsje ty<opaiý md€riár
jakých podEírt€k PŤóyr.k
áotovibt

álflidujc.

vhodný tpoužid

'a

ap&ovný

á§)?

a za

ťtopku
Z§yp ťkolnr búdc Folráde s i@h po 20 cra !'nfuotry:m Pěcb€o! aóo hutnící d€skoB nEfuo§ti líiÁ.
400 kg několita ňaúy. 7,b!p budc pr§vedÉn do &ovně
-o,/t m pod &oveň stávdjíclho pow§hu
komulitace a Yyspádovfoa jáko z€fi!í plÉňstáYající&omrmit.a.e' Taro &ov€ň je z€rfuí p&fit
a pod !r je
0,5 m a}iiÝDí óna .?hotoYii€l qrzva á§fupca Eěša le kontsolc
PmvedertI a "tílíěnrzqlirji pláíě, Píi této
koúote bude se,áaú4oer mě§ía dobodDútoet lEowdaíí
rysvy povrtúo kM@ik!§€. PřeQoklad je,
že šíře o[}I!r' bůdc o BiD. 25o mm !r každou stanu od bíatry Ýý(opu,
ól sc odsF.nilo rozvolnění
po&lad! pod h.a.mi or(olilt ávica Nal!č€tý íozsah hde §Ér,ajídkl/t v}Ťhut a
Yyjmí Yčetdě
podkladDích vr§taY až na úrorcň žémtrlpláně. T. hd§ áúněna vcrlé
šfii Dohoda n vý6led6k koDtroly
zemnl pláně bude zpsán do stavebDiho d€nlk _
Před prov€d€aím koú§futt Čííohvrsa€v
(pí§€ntrě jako v bodě l).

Dohoda budc z.p§áDs do stlvebního d€f,lk&

rczoYky btd! zástpoa Eěsta vyzrrán kc kontole zelnni ptáně

Na zeÍrlli pláň titde proYed.ía vl§ws zo štál@drti tL l5o Dm. Na vŤ§§u ŠDbud€ proveicna
ustva l(zc I
tl. l50 úE_ Na iŤstvu Kzc bude I'tor€&na ložíávr§tva z ÁBH n€bo oKIl 60 mm a fináhl
víýva rq/rrt

ABs

50 l'lm.

Při á§ahu do
komunikac€.
t

3)

vjezdú kn€movito§tam a ,a pozeDkJ/ s€ hld€ posbtpoYd obdobné, ja&o
!ři oPŤavě
oFavená komutrikace plípad!ě úezd ncbo chodDlk po konečléopíavě bude pí§emě předáDa

ověřenéBu zaDěstĎrnci orěsta_

výkop v chodníht bude prov.den
Y případě podélného\ýtopu ve zpei{ěaém §hoáníh
vždy s€jmuta polrphová vrstva v celé šlři cbodalhl.
Zá§yp

lýtop'

(s

žvičoým!,oYrch€m či porŤch€N]t .íárdě'ýň) blrde

b.{ie ro*ádčn a lrutočn po 20 cm mofuo\ďm pěcbřn nebo nutlicí de§tou hmotrosti minbrrde Provedea do úmvDě _ops m pod úroveň sfái.ajícjho

l00 ka několika Ňe?Áy. 7ásw

Povrciu

choddku a bude ÝywádoYón jako z€@í plá §é€idto cbodníku_ Te lhor.€ň j€ zemní
I,řň "r,oónlku á
pod nI je 0,5 m á!íivll tba- Zhotoilel vyane á§t
provedenl
a zhuhění zemnl
Pce mě§ta ke konaolc

p!fuě. Dohoda

a vý§ledek koÁtroty zemní plá!ě bude zap§án do §tav€-bního

&rdku

Na zómní práň bude píovedena kolstrukčtri vt§tvy štčrkodď 15o - 170 mm
4odle tloušťky fiMlnlho vrstev
chodníku/,

\'áp€nopiskové toa 30 mm, ámková dlatba 60 úínvčetúězaspárování
vápenopí§kové Iož 30 mm, mozaiková ko§tka 50 ínm vč€tně zaspámváDl
Podk]adní beton 60

4)

lúí\sŤaračai lepen*4

litý a§hlt 40

ln

Měslo poáduje od iNestolB Postq/t d áruky vavání ó0 měsícú" sPďí\ající vtoD, ž inv€stor bude
garžnto\rá, že fu€k koúre*r§e, ldaíý bllde dotřtB Ýýkap€fu, nebude
9r(ažo1'6t aáaky Fopadánl ani
Porušeníasfaltového povrchu.

l

5)

všechnyókonč€né

5)

všechtry dokončenéopEÝf komBi]<aci. lezdů a ciB]n xú btnjou P'É{any

-l

\,ápenopískové

lož 30 n]!! áíoková dla}t

a 60 nnln včettrě zá§BáŤování

vápenopí§kové 10žé30 Inrn, úozaikoÝíko§tka 50 nm vč€tDě za§párováDl
PodHaddí betoú ó0 mm, §€paračDJ lepenka, ti6i s§fiIt 40 m

4)

Mě§to pož&duje od investora posk,hud ánrk], vtrvání 60

glrE!íovat, ř úsek komrmikác€,
poťrrŠ€ní asfaltového

5)

PorŤcht.

hde
'<terý

nšíců.spočíveiíolv toí\ á itrv€stor bud€
vr.lGzord znfuky Fopadfui ad

{tořen ÝýkopeB, !€bud€

vš€cbny dokončenéopraYy koňuni<a§! vjezdů i Ghodnfi]t budou předány poiťř€nému zá§irpci

lnšta.
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r
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PoVĚŘENl

ÉVlDENČ_NÍČ.: Pov/oú/€7loo05/2o17

cEz Distrlbucó, .. s.

sé sídleŤ Děčln, Děčln lv-Podmok!. Teplická
Íephc\á 974t8,
Bl,a,
PsÓ 405 02.

_

lco: 247290j5,

Dlč._ cz2472s635,

zapsaná V obc|odním roj§trlku Vedeném.Kraj§kým soudém V Ú*í;éd Lsbém, pod
sp, zn. B 21,4§,
zastoupená
astoupená př€dsedou piedstáv€nstva lng, Rlcharar, Ýiarieili,. rra-Ól
a mlstopřédsedou představenstva lng. Viadlmhem Budlnským,
|dále )én.zmocnitel'},

MBA

pověřuj9
svého zamĚ§tťrance

lng. Jiň DuspiÝa
datum naroženl: 17- 6. 1964
@ae jen ;ínosnénoc'}
k_tomJ, aby.zs zmocnliele
ledaal a provádél právníj€dnání a jiná Jédnán| 9 úkony vt]čr územílm
sájnosorávným celxům a wš§|ír územně samosprávným oelrůrr'lobce.
fiě§ta, k€je) a ioibh
orgánúm. státnkn a splávnim orcánúm a madům, iorroůin. orga"újoáám
i,olřij,
s€lu, a Fkýmkoliv_jlným subiektúm (píáVnickýn a yr"tyri, oŠoÚ-lj ]"irb#"
n7enl, zvíastépak voblásli územnlho a stávebnlho Ťkenl, dle stŇebn+píáVníď
"Ňii'"r*.rr,"

iiii"i*'áiř

ka!ésffi lnlch pledpisů

a

Óiodplsů,

jiných sotrvisejlclch právnlch pledpigú,

zmocněíú opávněn za zmoc'títa|o člnh žejmóna Vúól plíslušným
:n::'1a_':*'_Ť9
9aného
s€mlm, a Jlným orgénúm
náVíhý a on'ášéní(napl, ohlášení nových staveú

k žépisudo katastru

Vk|ad píáve do kalastíu nemovilo$í k budováFl) a jiná'podánl, podávat
]a:!r9*,c] návJhy.na práv,
jeJich zrnén ói zónlk do kataslíu n€ínovitostl.
na týto navhy a 6a
i9 }'*,"ěTý:h
do.učované_plsemnosd a rozhodnutl a,odáVat vůt{ nirn opláné pro§ťeáky,
l9:1"l_ri:l,
Pj,lr"t
F,(oz,se,l téclllo oprávnýct píostředků rzdával zmocněnec Je rovúá oprávnen
zmoáiteb resit
pozaťá,VKy plo povo]ováni činno9ll V och.aímych pásmeďl
zaiiz€nl dls&ibučnt soustavy a podáVal ža
zmom(ele steíoviska k úžemnííná SLavebqlm řlzen'm, zejména na Území, na
kbiéni zmocnitel
'

T:1l

á

vykonává licencovanou činnost na dlstíibt§l

etet<ttiny, poriávat-

áainJ

;

'j*ioiffť

áo"t".

opňpoiení,_zvÝšml lezeívovaného přlkonufoýkonu á'kžád*Ě.
Él"rr'árrr.ni' J-"t,ouenr
sous€jy zmocnénec Je v.émci daného zmocněnl oplávněn téžjednat;
Vlástnlky docených
n_emovilycn v€€l
a Jinrimi subJekty (napi srálnim| á správnhl olřny a l]řády. onganizačniml
složkámr

o?PP.i..sanv.u

jčástoíky

říz6nl). řešii'e;Ich požadavŘy á stížnosi, uzáVlrat s nimlvšechny
iYl|_
Iypy_smluv, Ktelě sowisl seza;ištěnknvýstavby a provo?U ene€ďického zállzenl, jéko
nspř, smlouvi
opnpqenl odbéméhomlsla k dlsrlbučnl soushvé, smbuly o reatizact piHóz*y
dislribučního
zařízenl smlouvy o zrl7éd vacrrého otemene - súiel;".r x"piI
Duoouc]ch smluv k lěmto sínlouvám. dlnit próvn|
"jři,i-"i,
"étřJi,ňr,řř"!,**,
změně
l;ánltu. oodávat a
lednánl k tejicň
pooéplsovat naYíny m vydáni územníhorozhodoud a stalebníhó
povolení, uplablovať žádosli o
Vyoáni kolaudačnlho souhla§u a rEivlrat dalšl lypy smluv, ktere souvisl se
zajišténlh ýýslévby
zaflzen| \,t smluv o pránr provesi siavou, smtuv o ot,o. smtu" álea ii pÍJoiri,
:T_,9:l]"}Ť.
iIné fypy

Jarož

smluv souvisejícl§ úi€lem tohoto povélení

p,"lq J?v|ían veÉke.;,ch sr],.!nlch dva7ioVýfi vlŤahc zmocněncem,;a(ož |p.o
€mcl óoto
lohoto znoónéol,
žmocnént,v
lednáFl v ramd
lednáFl
v oilDaoech kdy
koy to
lo Vý§lovné
Vystovcé nen{
';-; §tanoÝéno
';k-".
láloaé.n výhradné vy-,iLje plse.]nou r ;i"o" ,"^o.".
j;;;, neniitanoveno
.
oll§nelsl svyloJčenlř možnost změn
"jláj"J";il
/měn těchto
iécblo §mluvnIch
5nuvnlch žávazioiych
záVazkov,ích vztahů
v7láhů a
á
.rcetLl danéŤL ur'" .,"i.e"i"
p:,.,'-';;Ti'hi!
;;i,"..
l.]::_ol*",T ;eonan, i lé\or€
l;""'"Ěi
"
m Jyzedoýá-a ío|lna pl'snqs
Jer
pl,c€rž v íám(l ' zava7kov ycn
zmocnénceŤ za zmocnitele se iy]Učuje možno§t plijetl nabídky s
:]:li:i."1*1i
l]i""ých
dodatksm ó] odchy]kou,

Í:"::'ť..r.p..
jiná
préVn'
c,nélá pÉVn'
llna]m
!rl} činěná

Toto povérenl nenl časoýě anlkemně omezeno

Pověřeňý zaměstnanéc nen' opíávnén loto pověřenl převéš! a to
V Déólné dne

,

ani, čé§ť,na ťet! o§obu.

30,,10],1,i]]]]Z,.

,,
cEz Di§trlbuce,

a,

s.

lng, V|adirnír Budh§ký, MBÁ
místopiedseda před6tavenstva

,

,

Potvrzuji svým podpisem, pievžet{ pledmétlréhoZmocněnl.
]ehož obsah j§ern vzál ná Vědo.nl, jakož i
převzeti práV a povin n ostí z jeho obsah0 plynouclch,

v.9l{]ř,,.,.

ane, §11,1:,.?.

v ý llerlr

é čislo ověřovací

-

ji_

Lr!(JAl-lZAUl'

kniiy: o -Iy-403-7

821201'7

ověřuji, ie podphy n" teo tr"riŇJrcie-ňnoi
vla§lDítylo osoby. jeji.hl loložnosl byl.a ?iišrěnl

prul(31ú:--..*_---*-

u}"ř

z liřeful

|n9 Ricra.d Vldlřka, nal, 19,6.1966 pobylem
Šesla,ovice
okl, Praha Vrichod, t{a VýslUnl 561--,Vléoink Budinský, raí. 25, l",1959, pobytem l oLhy
)ljbská

2525__----_

l:::|jj.] ._a .r!

l._

