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SMLOUVA
O PROVEDENISTAVBY

'^^~ '^y^/y^

kteroupodleustanovení § 50azákonač.40/1964SB.v platnémzněnía § 110odst.2 písm. a)
zákonac. 183/2006Sb.stavební zákon,níže uvedenéhodne,měsíce a roku uzavřely
Smluvní strany :
a) Josef Zižka na;
bytem -_.. "...
b) Vladislav Zeithaml nai
oba bytem

na stranějednéjako stavebník (dálejen "stavebník")
a

c)

ObecPsáry

se sídlem : Pražská137, 252 44 Psáry
zastoupené : Milanem Váchou, starostou obce

IČO .. 00241580

nasírane druhéjako vlastník (dálejen "vlastník")
uzavírají mezi sebou tuto

SMLOUVU:
I.

obec.psa'y. Je. vlastnlkem Pozemkůp.č. 22/7 a par.ř. 1106/1 v k.ú.Psáryevidováno u
atastrá^niho úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ (d"ále"ie

"předmětné pozemky").

II.

Vlastník souhlasí- s tím, aby stavebník na části předmětných pozemků dle vypracované

dokument'":e
proJektovL.
ZPrac^va"é Ing. Petrem Kulhavým -au torizovaný 'itóený"r
osty
strukce ČKAIT--0602163 zVII/20'13 provedl'sYavbu"
"Mostek kT
Sl. a<,mžen^rské_ko",

y^Wb, 30/2" potřebnou pro připojeni pozemků par. č. 18/6 a 30/2 k veřejné'komunikaci
III.

Rea'!zace, výse."vede"é.stavby. bude Provedena "a náklady stavebníka, zůstane v jeho
a po dokončeni je povinen zajistitjeho řádnou údržbu včetně propustnosti koryta
pod můstkem. Předpokládaný termín zahájeni stavbyje v polovině roku~2oT4^ Pokud

á?de.p^rea!'zaci. stavby k.zábor"
veřej"é kom""il<ace,je stavebník v dostaťeenem'p^edstihu
vlastníka
snlm^stayb y požádat

o

o povolení zvláštního užíváni komunikace.

povoleni

zahoru

a

Silniční správní úřad

ÓUP'sar

po""konče,"'stavbyje 'itaveb"ikpov'nE:"okolí stavbyuvéstdopůvodního stavu, v případě
taženi komunikace na své náklady vzniklou škodu odstranit.

IV.
Závěrečná ustanoveni

l.
''

Vlastník berenavědomi,žeobecjeP°v>""á,"ad°t^^os^os^°^

SSIiÍ§^s;sn

di

obsažené byly poskytnuté třetím osobám najejich vyzaaani.

2.

Tatosmlouva nabýváplatnosti a účinnostidnemjejího podpisu smluvními stranám- a
je vyhotovena ve4 výtiscích.

3. Tutosmlouvujemožnéměnit,nebodoplňovatP°"^pfsem^ud^o^lu^h^,
slt^°n ^Scei^nc>Ichcd'otokŮtétoť-smÍouvy-;P°depsanými oprávněnými osobami
3'

oprávněnými za smluvní strany.

4.

Osoby,podepisující tutodohodusvýmpodpisem"roveň_stwz^P!^nostsvých

jednatekkých oprávněni,jakoži plnouzpůsobilostk právním úkonům.
V Psárech dne

za vlastníka

za stavebníka :

Milan Vácha
starosta obce

JosefZižka

V. Zeithaml,

M. Zeithamlová

i.

OBEC PSÁRY
Pražská 137

252 44 Psáry

Vladislav Zeithaml

Vaše značka;

Naše značka:

Vyřizuje:

V Psárech dne

0001325/08

Ing. Jan Šimeček

23. 05.2008

Žádosto vyjádřeni ke stavbě přemostění zahořanského potoka
Vlad. Zeithaml, Josef Zižka

Stavební a územně plánovací komise na svém zasedáni 21. 5. 2008 projednala Vaši
žádost o vyjádření ke stavbě přemostění potoka.

Stanovisko: souhlasíme s vyústěním přemostění na pozemku PK 21. Projekt musí
být zkoordinovaný s projektem ČOV.
^ucie K. uDalosová
mistostarostka
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OBEC PSÁRY
Pražská 137

252 44 Psáry

Vladislav Zeithaml

Vaše značka;

Naše značka;

Vyřizuje:

V Psárech dne

OU/02961/13

Ing.Aleš Laboutka

07. 11. 2013

Žádost o souhlas ke stavbě přemostění Zahořanského potoka

Stavební a územně plánovací komise na svém zasedání 6. 11.2013 projednala Vaši
žádost o souhlas s přemostěním Záhořanského potoka - důvodem přemostění Je
připojení pozemků pare. č. 30/2 a 18/6 k. ú. Psáry na obecni komunikaci.
Stanovisko: obec Psáry souhlasí se stavbou přemostěni Záhořanského potoka.

Milan Vácha
starosta
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