sMLouvA pŘíxlzní
uzavřenó podle § 2430 a násl. zikana č. 89/2012 Sb., občansbý zókoník (dólejen
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l. sMLUvNí STRANY
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,ye,gidlem:
z.lstóupený:
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1.2
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sídlen:
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pnírrq.zNíx, pRISvICH,
se

2.I

Vílo|a 6]- 252 29 Dobřicho|ice
tel,257 712 182,257 711 59a, far 257 7l2 21],IDS- ý9ubelý
e fi a i l : inío(adobri c hovic e cz, h tp //,,t tlw do b r i c ho y ice, cz
Illg. Pelfem Hampleh, staťostou města (uobíl 6a2 359 9]3)
a0211]8]/CZa021]181 (ptátce DPH)
(dak jen ,,Příkdzce")

s,r,o.
Nad Olionem ]10, 252 06 Davle (adrcsa PlO Lk)l,učo\,(i]líLlrto k.!nc|Itiř)
Zelený pruh 1560/99,
a2 Pťahl 1:
lel- 21] 111 053;íaX 21] 14,1053: IDS-, 62eus.!4
e - md i l : pr isý i c h @ p risvich. c z ; ht tp : lílu,w. pr i nic h, cz
Ing. Ladisluvem Vichem, jednatelem (mobil 6aó 638 956)
27]0]a53 /CZ27l0t053 (]tálce DPH)
OR vedeném Městským soudem y ]'raze, odclíl C, úožka96281
(tlále j en,, Příkazník ")l

]

e,i en,, St r an! "

a

j e dkol l iýě,,Sírun a ")

ll. úvoDNíPRoHLÁšENí E orrlnlcp
Podkladem pro q,pracování Smlorrry b1lojednání zástupoů Stran uskutečněné dne 28.
2017 v sídle Příkazce.

Výchozí údajc
Nózeý akce: ÚztuNÍ

březú

PLÁN DoBŘICHovIC

juíístoakce: celé územíměsta Dobřichoýice, tj. katastfúlt|í územíDobřichofice
(dále jel1 ,,řešehé území"):okres Praha-zúpad, kraj Středočes&ra
Pořizovatel: Měýský úřdd Dobřichoýice (dle § 6 otlst,2 stawbního zákona.1

2.3
2,1
2.5
2.6

Etab,

úPD: NÁVRH úZENINiHo PLÁNU DoBiucHovlc

Přikazce je právnickou osobou, veiejnopráwí korporací, jejiž zastupitelstvo rozhodlo
zvlastníhopodíětu,vsouladus§6odst.5písm.a)a§44písm.a)stavebníhoZikona,opo-

řízeníúzemníhoplánu Dobiichovic, kteryí nahradí platný úZenní plán sídelního íltvaru Dobřichovice schváiený dne 19. června 1996, ve zněrrí jeho pozdějšich změn.
Pořizovatel, Městský úřad Dobřichovice, je orgfu]em Přikazce, kte|i v přenesené působnosti
podle § 2 ods1.2 písm, a) a § 6 odst.2 stavebního zákona poiizuje irzemní plrin Dobiichovic,

Přikazník je právnickou osobou, která má v souladu

se svým předmělem podnikání oprávnění k provádění čiĎností dle piedmětu plnění čt,
Srniouvy a jejížpracomíci. Ing. Ladislav Vich a Bc, Ladislav Vich, DiS., splňrrjí kvalifikačni požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona.

I

Pro účelysmlouvy

Do :
kílljský úř.rrl :

rozumí!
dotčenéorgálly (§ 136 spróvního řtídu.l
nadřízený orgán územního plánování ptel tlbce
§e

Smlauva přikazní

č 370a7
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stánka2z

7

praco|ník zhotol,itele nebo zhotoýítel só , llptátněná k projekoýé činlloýti w l,,,"stuýbě podle zúko a č_ 3ó0,/l992 Sb,, o ý)rklnu poýolání trutoťizoýaných arclliícktůa o |!,-'koml poýolání alnoliroluúých ínženýrů d technik{t činných w l,ýslCllbě, v .nění pozděiších předpisů

= ./ýzická osoba,

spúýnířá.l = záhn

č. 500i2001

spťál,ní l'úd. ýe Zně í pozdějších předpisú
staýebhí zákon = zákon č, l83/20aó Sb., o úze lúílnpláfiol,állí a stavebním řddu (stal,ební zókon), l,e Zněií Pozděi _ííchpředpisú
úp = úzenníplán tlle stavebního zákona platného od ] - leďna 2()07
úptl : úzelllně |)láno|ací dokllmentdce
vyhldška : tyhláška č- 5a0,20aó Sb., o li.e ně .nalyticb,ch plltlkladech, územně pltinotací dokumentaci a způsobtt ct,idence úzenně pláru)\)ucí c'ítlnosli, \,e znění pozděj šíchpředpi.ýli_
výkonný pořizovatel : jzická osoba splňuiícíL,\oíi|ikačnípožadatx.vL pto týkon úzenně plLil1olucí
činnosli dle § )1 od\í- l síayebního zákona, zaiíštuícízpůsohibst Pořizoýltele k územně plLil1olucí t|innosti podle § 6 odst_ 2 stavebního zúkona
Sb_.

lll. PŘEDMĚT PLNĚNí
Strany uzavíraií Smlorrvu, podle které se Příkazník zavazuje, že za podmínek stanovenýcb
ve Snrlouvě a podle platných právních předpisťt, zejnréna správního řádu, stavebního zrikona ajeho
prováděcích r,ylrlášek, pořídí přo Přftazce územníplán Dobňchovic (dále takéjen,,územníplán"
nebo ,.UP") v rozsahu tohoto předmětu plnění|

Přerzetí schváleného ZADÁh'Í I']P Dobřichovic (dále jen ,.Zadání") a
Dobřichovic (dálejen ,.Návrh") od Příkazce, zahřnujici zejména:
3.1.1 Příllrara podkladů pro rozhodotúní Raďy nĚsta Dabřicfultice o přechodu plřizofání , P()řízovalele J.íě"1"^kého lit'ttdu (4,ernošice d }'oři:oýdíele ].íěs.na úř(ld Dobl'icholice 4 p},o
schlólení uzdv'efií s11lloutl, s Pí,íkuzníkenlna l,ýkon tizemté plúnol:ac,íčínno":;ti[§ 6 odst- 6
písn. b) a § 21 odst. l zókona].
3,1.2 Příptaw podkladů pro úkony Zasntpiíelsť,d ně|ta Dobřichotice rcuvíseiícís uspořútlúnínt
procesu pořizottini li}' Dobřichoúc a se.úlěnou Poíi:o|atele UP,
3-1-3 Zpracra,úní žádosíi k přeý:etí aqend), pořizolatele MěstsKý-l úíLldem Dobřichoýíce od ýíě5lského úřadu Černošice,úřadu tizemního plt|Ilolání, přoslřednictlílu Příkazníku.
3.1 1 Kontnlu úplnosíispísu, ušpořlidání agendy pořizotatele a seznánení se s podkludy a clokla
3.1

dy o dosatadním postupu pořiro\,á]lí UP-

3-],5 Protěření

3.2

oduýodněúo,ýti upuštění od 1.1hodnocení tlit,u

Núvhu na udržitelný roz1,oi

t'izemí,

které bylo požadoúno Zadá in schtáleným usnesenítl ](), zasedání Zaslupilelstl,L1 městct
Dobřichovice, konaného dne 25. září 2a12, ate nebýo již 1n:adol'no Z.ldáním schýálegril
u.tnesenhn ]8, zasedálli Zaslllpilelstla mě,:ýa Dobřicho|ice. konaného dne 1. úrulru 20]1.

(dáe jen ,,Návrh") přo Přikazce
§ 50 a násl stavebního zákona, zahrnujícízejména toto plnění:
3.2.1 Součinnost Pořizoýatelí při přeržetíNóvrhu zpracovaného Prcjeldantem na zókladě Zadóní
(§ 50 odst. 1 stavebního zákona) a obsahu Niothu dle § 13 a přílohy č. 7 lyhlášlE od předPořízení
v rozsahu

chozího poiizoýatplp, věrtrkého úřadu Černořice3-2,2 Proýěřeni souladu Nhlrhu se Zadáníh u nadřazenou L'PD Prikazníkm,
3,2.3 Ploýěřekí úkónů Pořizovatele (Městského úřadu Černošice) s oznámením a prowdením společnéhojedndní o Nnlhu podle § 50 odst- 2 stavebního zákona a doručeníNóvrhu wřejnou
l,yhláškau podle § 50 odst. 3 stovebního zókona.
3.2.1 Pře\zetí wpořádáhí stanoyisek Do a dohodnutych neqatiýních stanovisek Do od předchozího
Pořizoýatele, Městského úřadu Četnošice,a spolu s připomínkami obdrženými Pořizovatelem ke společnému,1'ednóní o Návrhu, jejich předložení krajskému úřadu k,ydání stanoýiska

t
sm]Ouva

3.2.5
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(§ 50 odst, 7 stavebhího zákona|, popt'. \,\žLidá í sipoírzenío odslluění nedoslatktl, pokud
na ně kraislq úřad upozornil ve syém stanoýisku (§ 50 odst- 8 stawbllího zákond).

Vyhodnocení uýsledků projednúní Náw,huve spoluprúci s tčeným zastl?itelem a zpťacorállí
zálěrii Pořizoýdtele ke slaholiskům Ll připominká 1, ietně zajíš!ěnířeše í přípddných 1,o.porů (§ 1 odst- 8 sttuební zákona, § 136 odý, 6 spráwífu,t řúdu)3-2-6 Zpldcoýání hateťiúlu ,,POk}ll),?r0 úprultt núvthu úientiho Pltitlu I)ohřithOvic ptt společnónt jelnání" na základě tyhodnocení lýsledků proiednání a řešení ťozporúajejich předání
P r oj e kt ant o|i Pl' íklzc e
3.2.7 S()učinnost při úpraft NitrhLt Pr()jektuúíefi podle ?olqnů pro tipruvu nullhu L'P Dobilj ednúní(§ 51 odst. ] stavebního zcikonu)chovic ptl
"^polečnénl
3.2.8 Oznónlení a wřejfié plojed ání upraveného a posouzeného Návrhu s oďborným lýkladen
Projektanta Přikazce a zajištěníjeho :'r,ýtaýení k veřei ému nuhlédntttí (§ 22 a § 52 odst, l
stawbního zákona a 5i l72 otlst_ 3 správního řádu).
3-2-9
lýsledku l,eřeiného projeclntiní a zpracolúnínú\,řhu lozhodllutí o nónitkách
nát rhu tyhodrccení přípomínek uplalně ých k Nálrhu ve spolupl,tici s Ltčeným zaslLlpitea'rhod]locení
le a jejich doručeníDO u kraiskénu úřadu k LQlalnění stunoýisek (§ 53 odst. ] stavebního
zákonl) a zprucolAní řnateriálu ,,l'ol.|]t.|: PI,0 nepodstlltlloll li|!,ayu nilrh u Úzctttnílut plún u
Dohři(ha|ic přcLl l,.|,lli ún", Poktld to bude nezbytné, a jeiit,h přeLlání PťOjekkmtoýL
j-2-}0 Součinnost pří pťOledení nepodstatné úpraty Nátrhu ProjekXntem Příkazce v souladu s výjledlry |,eřeikél1o projednciní před jeho předložefiím zasíupitcls^,u města k vydání 7ib Pory,\nu pro nepodstatnou úpravu ndwhu územníhoplónu Dobl'iúl\,ic před rydúnítn(§ 53 odst, 1
sta,,,ebního zákona), pohld ío bllde nezbyíllé3.2.]] Přezkounání souludu Nátrhu s požadaúyutedenynli v § 53 tld,:;t, 1statebního zúkona_

3.2-l2 Zpracoúní,,Olu|oi čtli liiťlr ího plillu Dobřiclto|,il:"
zákona-

l, rozscthu § 53 odst. 5
",taj,cbního

3.2.]3 Předlože í úátrhu na tydúníúzemního plcinu Zastupiíelsfuu měslL] Dobl'ilh)fice sjeho odúvodněnín $ 51 odst. ] stayebního,ťlkona), včetně návrhu rozhodnutí o námitkách s ýltlslnhn odúyodněním (§ ]72 odst- 5 správního řádu|3.2, 1 1 Součinnost při schvdlení tl,dání úzeWlího plónu Zastupilels^,e 1 1 ésta Dobřichol,ice ve íor
ě opdtření óbecné pot ahy (§ 13 odst. ,l statebního zákottt, ptltlle § 172 sprÁ,ního řúdu, po
oýěření, že není ý rclporu s požada,^$, § 5-1 odsí. 2 stawbfiíh) zákona, obscthujícírozhodruu
tí o l1álnilkách,^ vktstnhn odityodnéním, u po dni nubyti tičinnosti jeho opdlření zánlamen1
o tičinností(§ 1ó8 odst. ] stal,ebního ztjkona),
3.2. ] 5 Součít1l\os! při tyhottltení konečnéhozltětlí územního pldnu Pť(iektanlem u Zptacolitlí dokttmeníace ,, ťjzenníplin Dtlbřit:hol,ic - loAku|.l, o |oříiolúí a \flli}lí' obsahuíícípíse ,
nosli doklád.ljíCí proces pol'iztlvání a tydání územníhoplánu,
3.2,]6 Illožit 1izenni })lón, úetně dokllrncnt.te ,, L ze tnn í plún DLthin,hulit doklady o pořizoúní
a tytíúní"u ntěsltt Dohřícho\,íce; současně úze llí plún:,pllu s opatřekím obecné poýahy,
kterlnl byltydán, opatřeó záznanem o účinOsli (§ ]1 odst, l vyhlitšlq,), poslqtnottt stavebnímu úřatlu, tiřadu tizenního plánování a k-ajskénu úřadu (§ l65 odst- ] stal,ebkího 2ákonc|.
3.2.17 Zveřejnění údafůo tydaném úzenním plánu a nístech, kdeje možnédu ri|,) I"PDdJ,t jljl
dokladoyé dokunentace ahlíželzpůSobefi umožňujicím dálkoýý pl'í,lup, a oz álne í těchlo
údaiii iednotlilě dotčeni'm orgánůfi fiellledenýfi ý předchozín1 bodu (§ ]65 odý. 3 síayebního zákonu)-

18 Zpťacol,á í rcgístlačníhalistu L''P l \ ) ) :l:t.hlas b ) a |otl,,lní nÁlhu krujskému úřadu nd ýloženi jeho dat do evideúce úzenně plánol,ací čúnosti(§ ]62 oílsl, 6 zúkoful).
3.2.19 Ukonče í či nosli Ýýkolňého Pořizafatele a Příkazníkl úzenníhtlplánu uloženímdokltldí)
a písemnosrídoklddaiících proces pořizovóní (spisu) u Příkuzce k archivoýani.
3.2.

3.3

Kooťdinace a usměrňování územně plánovací čiínostipředmětu plnění ode dn€ uzayření smloulT do ukončenípořizování územního plánu, tj. dúem splnění bodu 3.2.19.
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1.1.1

1.].2
1.

].3
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lv. DoBA pLilĚNí
Piikazník se zavazuie. že piedmčt plnění dle

SmlourT \Tkoná plo Příkazce v těcl]to

č1, III

lhůtáchI
orlstavec 3.1. . _ _ _ lo 30 tlnů ode dne uzwření Smk)uýy .1 předání podkladů Příkazcem,
oďstdýec 3.2..... do 180 ll|li ode dne předáni spisu Příl.alzcem od Předchozího Pořizoýotele,
Městského úřalu t;ern,,_\ic,e k rlnln h,lLtu 3_2_J Sl loul,y,
tltlstavec 3,3. . . ,, I1tťlběžltě po dohlt plněníSmloul.t,

1.1,1 Dohu plnt;ní btldu 3_2_t1 (schýátcní lJán L"P 2a|tLlpi:elsr|em něýla) nemůžePříkazník
o1lilj il, ploh ji nestanol)uje. očekÁ,á se však, že schválení vydání ÚP. :,1,1tttpirclsncnl
měsh1,,proběhne hez
dáhí UP-

4,1.5 Kc

1,2

{.3

lh{trě

zhyečll'ho atlklaclu tlo ]0

tlvdelú l)oi l)otlťltl 1 l .2 Sl]lol'rr je

h,íljskéhoúřadu kposouzení Návrhu dle

§ 50

dnů po

předá í podkladů pro schtúleníy,-

nutné připočítal čds nd zpl,acoýúl,lí slanoýíska

od,tt.7 zákona Ihůta do 3a chlti),

Příkazník zpracuje harmonogřam pro etapu..NÁVRH" v řozsahu odstavce 3.2 Sm]ouvy do
]0 dnů ode dne uzar,Ťení Smloury a předání podkladů dle člárrek Vll Snloury Piíkazcem.
Termíny uvedené v harmonogramu.jsou závazné pro plnění Smlouv.v a iesmí piekročit lhůty
ureJené r od.larci 4,1 StnloLtl1,
Dodržení doby plnění a splnění piedmětu plnění Smlouv!,ze stťany Příkazníka je Závislé na
řádném a včasném spolupůsobení Piikazce dle č1. VlI a dodrženíplatebních podmínek Příkazcem dle č1, Vl Smlourry.

v. oDMENA
5.1

Příkazce zaplatí Příkazníkovi za sp]něni přednětu plnění dle
180.000 Kč (bez DPIJ) sloy!-

iel

č1, III

Smlou\Y odměnu ve

\,"ýši

ostoosh lesáttisícKč.

K této částce bude pŤipočtena daň z piidané hodnoty piatná v den zdanitelného plnéni,
Pro úkony l.ýkonného pořizovatele Piíkaznika spojené s.f-hodnocenín] niimitek a pňpomínek dle bodů 3.2.5 a3.2.9 Smlou1-, uplatněných ke společnémujednáni a veřejnému projednárí Nár.rhu, se zpracováním návrhu ťoáodnutí o námitkách s odůvodněním a s \}Toiidáním piipomínek podle § 51 odst. 1a§53odst, 1 stavebního zákona a podle § 172odst.4
správniho řádu, se stanoluje odrněna 300 Kč (bez DPiI) za každou námitku či piipomínku,
a to i dílčí,v_Yjma připonínek subjektů povinně obeslaných dle § 50 odst, 2 a § 52 odst. 1
stavebního zákona a připominek a námitek věcně slrodných,
<2

Odměna byla dohodnuta podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb,, o cenách, ve znění
pozdějších předpisů.

5.4

odměna neobsalruje právní služby, .jejichž potřeba by mohla nastat v průběhu pořizo\ áni
UP. např, při řešení ťozpont s Do či \Tpořádání nánitek a připomínek, pokudjejich potřeba
vznikne, bude řešena dohodou stran mimo režim Smlou\T.

vl. PI-ATEBNí PoDMíNKY
6.t

odměnu dle č1. v Smlouly uhradí Přikazce na základě faktur (daňových dokladů), obsahujících údaje požadovanéprár,ními předpisy. které PříkMník Drstavi v prťlběhu plnění Sn oulT
dle č1. I takto:

příkazníč.37007
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:''1,
h.),ll]

ú_thlLLn) 1Lll1]l].1

'

ili\tA 1, Iič
lIr l)1,1l)

r:

"ítlkhtííl,,y,,
l),, l J :

6.1.1

1. dítčí

6,1.2

2.

ttílčí_faLhtru35,a00 It<\

6.1.3 3..lilčííakíuťn

Kč
bocl 5-)

55,000

stíánka 5 z 7

ý|sfuýehííaktulJ,
lnejt|říleý den

us

kulcčnélli :da"ílelnlha ?l éní,íj....)

T!I:i:l::;i;!";'Ů;:Í:;;l::;y;"';!:;3':;
:- ''-' "
-:-

ke dni podpistt tlzntímenívřejného prtljednání Náyrhu
Ptlřizoyatelem dle boqy1 .3 S]l]l!1]ly

ke dni předložení nllthu nu vydí:ini Ú]' PřikLlzci dle
bodu J...1J
Uwgu
3.2.13 D
Smknl.y
nIJuý!

ke dr, ,,kuit:"ni totizoyanl t'Pit"l<,aiS.S.iP
u,r., 4,_tlíIč!!l.kturo
ts.000K}
15.000
Kč
(konečná)
§mlouty předáním spisu Příkazci
,([one914;1 i
6.2 Lhilta splatnosti 1'akturje 7 dnů ode dne doručeníPřikazci. pii nedod.ženi ]bůty spiatnosti

6.3

7.1
].l

o stejný počet drri prodluárje doba ptnění předmětu Snrlouvy,

se

Faktury podle odstavce 6.1 Smlour,y nohou být vystavovány také v elektronické podobě,
pokud tojejich povaha umožňuje, a doručováry Příkazci najeho datovou schránku.

vll. sPoLUPusoenNí A poBKLADY
Příkaznik provede předmět plnění Snllou\,}

použitímĎásiedujících podkladů, které mu Přikazce poskytne na dobLl nezb}lDě nulnou nebo jejicM zapťrjčenídohodne Přikazce s Poiizovatelem:
s

l;eškari reley,anulí 7lodklacly. a doklctd,y rlkc1iícíse paři:tltlltí tizcmního plúnu ke dni u-_utýeS lolí)1,
1,1.2 Lsnesení Rat|,ně,ýtll Dobři(hal,iLl a:pětl._rll :, l,_\n l,])L)ii:L)\,,in1 L'P |1,1ěs!sK!*]n Lií.alle]n
ČernošicetL ,tch,Lilení u:ttviení Snltluy, t{le botltt 3. ]. ] Stt,tltluly.
1.].3 (.itnesetlí ZastllpiíeL\l],d ]1]ě5r4 Dobřichovice o scht,tilení poři.ení úze]1]]1ího plcinu a o pl)|,él'ení Lo,čeného:us!LQiíele4 dLlšíu\nesen'L pieclptlklcidtné tlle bodu 3.1.) Smlouty.
7.1,-1 Ko plelní agenclu pořizolání tizenltího 7iúnu, včernéspistt přetzutott atl předcho2iho ?ařizo\:.iele. ],Iěsíského úřacfu Čentošicedtl ]5 dntt oclc dne u:crtření Smlctuyy.
7,1.5 Úzelnní ]llán sítlelníhoún,cn'tt Dohřiclloýice, tčelně usnesení tl schlúlení tt obecně zLil,.:zn!
I))hláílq něstl Dabříthol,ice o zúla:néčris!íúzemního pl[i Ll, u,icl1o p().cléjších: ěl1.
:.l .6 Doplňltjící prů:ktlmy u rpr1,,nr,
,, ,, .,.l ucot,jnt nuyt hu ZltJin I 'P l i:Lnně ancllyrické por1,
klady priízcnéúřat{em íLzemního1lltino\,Liní, jVíěst.:ikýl tiřatlen ('crno|itt re:p. :tta.nitti
kjeiich PŤ.\,zelí poklrlro htle nezbyni
7-].7 iy-Lilt,ll ÚP k plnění. b()Ltll 3.).]l,e2r,htltol,ení akpthěníbodú3.2.8,]2.]0,3,2.]3\, 1\.yh()lofe í. součásrí kL!žL]ého :,.yhtl ot ení buclou tligiteilní zdrcjove sotlbol.y I edito|Lltelry',cl] lb].nálech a y
vklaro\,ého .íóťmLitu ]'Db'
"^ouborech
7 1.8 Konec|tlé znění I:P kptněhí bt)du 3.2,15 r:5lyhot|].e]lí, \,č. l]igitátních.clrajotyclt soLňarů
y ed itoyutellút,h
JLlrntúl ech cL y,loubtlrech l,elaorol,ého íormúrLtPDI.
7.

ní

7-]-9

1.2

7,3

Sntlouttt o

dííosPloieklanlen pro účcly:pracovúní httrnloltogranu

V rámci spolupůsobení Strat

elle odsí. t.) SmloLtry-

se Příkazce zavaz.lje, že v lozsahu potřebném, na v},Z\,át

Pií-

kaznika. posk)tnou spoleóně s ,.určeným Zastupitelem" nezbltnou součinnost při posuzování
podkladů. doplňujícíchúdajů.upřesnění. vyjádiení. piipomínek. podnětťl a stanovisek či jiných podárí, v průběhu plnění Smlouw. Toto spolupůsobení posk}tne Přikazce Příkaaíkovi
nejpozději do 5 dnů odjeho rlžádání.
Pťo případ, že,.určenýZastupitel" neposkltne nezb}tnou součinnost stanovenou Smlouvou.
popi, stavebním Zákonem, ve stanovené lhůtě, je Příkazník oprávněD provést a předat plnění
i bez.|eho součimosti.

snlo uva

7.4

7.6

p

PoňízENí ÚZEMNÍHO

PLÁN

U DOBňICHOVlC

stránka 6 z 7

výstupy čiinostípředmětu plnění. které ie povincn Pořizovatel provést Ze Zákona, plovede
Piíkazrrik jménem PoŤizovatele, tj, Městského úřadu Dobřichovice, ktelý qto v;isnLp5 signuje, Ostatni činnosti provede Přikazníkjménem s!ým. Příkazníkovj se lunožňtde použítdigiiálního otisku podpisu a razítka PořiZovatele v případě. že to povaha úkonL] unožňuje,
Zasíiání ruzných písemností DO a kraiskému úřadu podle stavebního zákona či správního
řádu. popi, i dalším subjektům, jménem Městského úřadu Dobřichovice, se umožliuie Příkaznikovi proStřednictvím ieho datové schráŇ,!,,
Příkazce zaiistí itčast Proiektanta ]ra veřejném projednání Návrhu a na případných jednáních
s

1.7

ř íkamíč. 37 007

l)o

a

odbomou součinnost při iešenírozporťl s I)o,

Zpracováni závěrťr s odůvodněním Projcktanten ke stanoviskům, připominkám a námitkám,
které se týkají piedmětu plná]j Projektanta a které mrr předá r,likonrrý poiizovatel Piíkazníka
iako podklad pro jejich q,poiádání Pořizovatelem,

vtIl. osTAT rd í usTANovEHí

8.1

Při nedodrženínčktcréhoz temínu plnění uvedeného v článku IV SmloLLvy z důvodůlcži
cích ,jednoznačně na stťaně Přikazníka uplatní vůčiněmu Příkazce sankcj 1búlou smluvní
pokuty dohodnutou ve liiši 0.1 % zakaždý den prodlení z fakturované odměn} die bodů
6,1.1 až 6,1.4 Smlouv},.

8.2
8.3

8.4
8.5

8.7
8.8

Při nedodržení lhůtv splatnosti faktury dlc bodu ó,2 Smlouvy uplatní Příkaznik vůčiPříkazci
o/o
z fakturované odměny za každý dcn prodlení,
sankci fomlou smluvní pokutv ve \]išj 0.1
Piíkazník neni v prodlerrí v případě neplnění harmonoglanll pmcí z vin,Y ,,třetich stran", které
jedná o plokazatelnč
nemohl v době uzaviráni Smlou\,} přokazatelně piedvidat, Zejména se
odůvodnitelné nedodrženi picclpoklidaných Yyiizovacích lhůt Do a subjektů státní či veřejné
správy, řešení prokazatelně neočekávaných lozporů.
Příkazník prohlašuje, že má všechna potřebná oprá\,nění nezb}tná pro výkon přeúnětu
plnění Sm]ou\T a na žádost PŤikazceje neprodleně piedloží,
Piíkazníkbude při zabezpečování činnostípodle č]. I SmlourT postupovat s odbomou
péčí,Příkaznik gararrtuie, že svoji činnost bude uskutečňovat v souladu s právními picdpisy
a se zájmy Příkazce a podle.jeho pokl,nů.
PříkMník je povir]en zachovávat mlčenljvost o všech skutečnostech, které se v souvislosti
přikazce, a lo i po
s li,konem své činnosti při plnění smLou\T dozvěděl, stejně tak i o osobě
skončení Smlouv,r,, Této povinnostijej můžezpťostit pouze Příkazce,
Přikazník bude infonnovai Piíkazce pruběžlř o stavu pořizování ÚP DobŤichovic a iínr zabezpečovanýclr činností,
Pro případ trkončeníSmlouvx- z rule Příkazce. z dťrvodůležícíchmimo Smlor,tvu, bude Příkarníkenr stunovena odněna ve výši rozpncovanosti piíslušnéetapy a ta v}tbkturována Příkazci; Za tín1 úče]emnepředstavují ubnzené dílčífakfury dle odstavcc 6,1 hodnotu lozpracovanosti a při stanoverri ieii výše se r}chazi z celkové odmčny dle člántu V Smloury,

lx, zÁvĚREčrrÁ usrnrrovENí
9.1

9.2
9.3

smlouva nabiŤá p]atnosti a účinnostidnem podpisLr oprávněných zástupcťl stran a vztal,lujc
se i na piedchozi plněrrí Piíkazníka,pokud by]o ve smyslu Smlouq započato,
Měnit a doplňovat Súlouvu je nožno jen formou písemných dodatků, Na její v,vpovězení se
vztahuií příslušná ustanovcní občanskéhozákoníku.
Pokud se Stlany ve Smlouvě nedohodly jinak. řídíse smluvni vztab) Příkazce a Přikazníka
občanskýn] zákoníkem.

\

snlouva pikazní č.

37007

POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBňlCHOVlC

f

Kždá ze

stíánka

7

z 7

stran obdržípo

9.4

Smlouva má celkem 7 §tran a je lyhotovena ve dvou stejnopisech.
podpisujedno lyhotoveni srnlou\T s platností originálu.

9.5

Strany prohlašují, že si Smlou\.u přečetly, že jejímu obsahu rozumějí, a že nebyla uzavřena
v ťsni ani zajinak jednostraBě neťhodných podmínek. Na důkaz své pravé, svobodné a vižné lrrle pak pŤipojují své podpisy.
ptaúUzaťeníSmloulry bylo schváleno na straně Piíkazce u§nesením č-

9.6

0?-|0,17

24.

7 . Tí1l1íoje pofuízÉnadoložka platnosti

3" o 1
města Dobřichovice konaného dne
prá\aího úkonu dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb,, o obcích (obecní zřízení), v platném Z]ění.
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