
SMLOUVA
O PROVEDENÍ STAVBY

kterou podle ustanoveni § 50a zákona č. 40/1964 SB. v platném znéní a § 110 odst. 2 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Smluvní strany :

a Ing. Tomáš Slavik nar. 18. 8. 1977a) Janette Slavíková -
oba bytem
zastoupeni na základe plné moci ze dne pani Blankou Palečkovou, nar.

na straně jedné jako stavebník (dále jen "stavebník")

b) Obec Psáry
se sídlem : Pražská 137, 252 44 Psáry
zastoupené : Milanem Váchou, starostou obce
]ČO:OC2415&0
na straně druhé jako vlastník (dále jen "vlastník")

uzavírají mezi sebou tuto
SMLOUVU :

l.

Obec Psáry je vlastníkem pozemků p.c. 22/7 a par. č. 1106/1 v k. ú. Psáry evidováno u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastráini pracoviště Praha-západ (dále jen
"předmětné pozemky").

II.

Vlastník souhlasí s lim, aby stavebník na části předmětných pozemků dle vypracované
projektové dokumentace zpracované Ing. Janou 'Irunečkovou z 7/2011 a ověřené
autorizovanou osobou Ong Petrem Kulhavým provedl stavbu "mostek pres Zahofanský
potok" potřebnou pro připojeni pozemků par. č. 18/5, 20/3 a 16/1 k veřejné komunikaci U
Potoka. Stavba byla schválena stavební komisi obce dne 12. 4. 2012 Cj. 01013/12.

III.

Realizace výše uvedené stavby bude provedena na náklady stavebníka, zůstane v jeho
vlastnictví a po dokončeni je povinen zajistit jeho řádnou údržbu včetně propustnosti koryta
potoka pod můstkem. Předpokládaný termín zahájeni stavby je v polovině roku 2014. Pokud
dojde při realizaci stavby k záběru veřejné komunikace, je slavcbnik v dostate6ném předstihu
před zahájením stavby požádat vlastníka o povoleni záboru a Silniční správní úřad ÓÚ Psáry
o povoleni zvláštního užíváni komunikace.

Po ukončení stavby je stavebník povinen okol; stavby uvést do původního stavu, v případe
poškozeni komunikace na své náklady vzniklou škodu odstranit.



l.

2.

3.

4.

IV.

Závěrečná ustanoveni

Vlastník bere na vědomi, že obec je povinná na dotaz třetí osoby poskytovat
nformace podle ustanovení zákona C. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve zněni p. p.. a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této dohodě
obsažené byly poskytnuté třetím osobám na jejich vyžádání.

Tato om louvá nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a
je vyhotovena ve 4 výtiscích.

Tuto smlouvu je možné měnit, nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních
stran ve formě Číslovaných dodatku této smlouvy, podepsanými oprávnĚnými osobami
oprávněnými za smluvní strany.

?^ ̂ ,p,°^e,pisuJ":í ̂ to do.hod"svym p°dpisem zároveň stvrzují platnost svých
jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právním úkonům.

V Psárech dne

za stavebníka :

Blanka Palečková
na zákl. plné moci

za vlastníka

Milan Vácha

starosta obce

Příloha: plná moc


