
Nikola Alferyová

Od: aksysel <ak@aksysel.cz>
Odesláno: 18. května 2015 13:18
Komu: Milan Vácha
Předmět: RE: Přeložka komunikace 11/105

Dobrý den,

ŘSD ČRse předmětnou dohodou o spolupráci při zajištění přípravya realizace komunikačního díla (dále jen „Dohoda“)
zavázala realizovat a financovat přeložku silnice 11/105 nejpozději do zprovoznění stavby „Silniční okruh kolem Prahy“.
ŘSD ČR svůj závazek evidentně nesplnilo.
Dodatek č. 1, který mi předkládáte k vyjádření, není ničím jiným než dohodou o ukončení Dohody.
Obec Psáryse ukončením Dohody vzdává nároku na realizaci přeložky prostřednictvím ŘSD ČR, aniž by měla zajištěno,
že se tak stane prostřednictvím kraje. Dále se tím obec Psáry vzdává práva na náhradu škody, která by jí
nevybudováním přeložky případně mohla vzniknout.
Proto bych doporučil nejpozději současně s podpisem Dodatku č. 1 uzavřít novou smlouvu o realizaci přeložky
s krajem, která by stanovila jasný termín a další podmínky výstavby přeložky (případně je možné uvedené zapracovat
do samotného Dodatku č. 1).
V případě jakýchkoli dotazů, či nejasností mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

JUDr. Richard Sysel, advokát ČAK č. 6447
Buzulucká 678/6, 16000 Praha 6
tel., zázn.: 220 805 283 a 220 809 033
mail: ak@aksysel.cz, www.aksyscl.cz
Učet č.: 2106528910/2700, UniCredit Bank
IČO: 44305249, DIČ: CZ5909211924

Advokátní kancelář
JUDr. Richard Sysel

From: Milan Vácha [mailto:starosta©psary.cz]
Sent: Thursday, May 14, 2015 11:07 AM
To: Richard Sysel (ak@aksysel.cz)
Subject: Přeložka komunikace 11/105

Vážený pane doktore,
Ve věci přeložky komunikace Il/lOS došlo k dalšímu posunu.
S ohledem na fakt, že stavba pražského okruhu je dókončena a uzavírá se i administrativně ‚tak není ze zákona
možné, aby plánovanou přeložku investorsky zajišťovalo ŘSD, tak jak se ktomu zavázalo..
Původní dohoda z roku 2007 jev příloze. Už jste ji měl kdysi v ruce. Ověřovali jsme tehdy platnost dokumentu, při
neuvedení data. Tato dohoda sama se mi nelíbí, neboť je dle mého názoru fakticky n~vymahatelná. Neřešila termíny
ani sankce při neplnění.
Nyní se podařilo sehnat 70mil. Kč na tuto stavbu. Je ale podmínkou, že přejde investorství na kraj.
Rada kraje schválila dodatek (v příloze i s průvodním dopisem).

]-


