
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

UN! STAVEBNÍ, s.r.o. .

se sídlem Praha 2, Slezská 2127/13, Psč 120 00, iČ: 25667271, DIČ: CZ25667271
zapsaná v OR u MS Praha, oddíl C, vložka 58531
jejímž jménem jedná Ing. Jaromír Stejskal, jednatel firmy
(dále jen „dárce“) na straně jedné

a

Obec Psáry
se sídlem Psáry, Pražská 137, PSČ 252 44, lČ: 00241580
jednající panem Milanem Váchou, starostou obce
(dále jen „obdarovaný“) na straně druhé

podle ustanovení *2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
úprav tuto

DAROVACÍ SMLOUVU

Dárce je vlastníkem inženýrských sítí — stavby komunikace s povrchem ABO vč.
jednostranného chodníku s povrchem ze zámkové dlažby v délce 180 m na pozemcích par.č.
343/73, 343/83, 343/99 a 352/3 v kú Dolní Jirčany (Kolaudační rozhodnutí MěÚ Černošice,
odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, čj. MUCE 57399/2015 OSU ze
dne 15.10.2015) v ul. Pod Vysokou a Pod Lesíkem v Dolních Jirčanech, Psáry. Hodnota daru
pro komunikaci včetně chodníků je stanovena ve výši 100,- Kč.

1. Dárce touto smlouvou přenechává inženýrské sítě blíže specifikované vč. I. této
smlouvy obdarovanému bezúplatně do jeho výlučného vlastnictví. Na obdarovaného
spolu se shora uvedenými inženýrskými sítěmi přechází vlastnické právo kjejich
veškerým součástem a příslušenstvím‘

2. Smluvní strany prohlašují, že inženýrské sítě byly prohlédnuty dne 10.09.2015 a jejich
závady a nedodělky zapsány do kolaudačního rozhodnutí čj. MUCE 57399/2015 OSU
ze dne 15.10.2015. Obdarovanému byla předána stavební a kolaudační rozhodnutí,
projektová dokumentace a zaměření skutečného provedení stavby.

3.
Ill.

Obdarovaný prohlašuje, že je mu znám skutečný stav předmětu převodu podle této smlouvy
a v tomto stavu dar od dárce přijímá. Drobné nedostatky uvedené v Kolaudačním rozhodnutí
č.j. MUCE 57399/2015 OSU ze dne 15.10.2015 byly odstraněny před podpisem této smlouvy
(30.9.2015).



IV.
1. Vlastnické právo k inženýrským sítím nabývá obdarovaný okamžíkem podpisu této

smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Tato darovací smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý z účastníků

obdrží po jednom vyhotovení.
3. Účastníci smlouvy Po jejím přečtení prohlašují, že obsahuje jejich pravou, svobodnou

a vážnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 2015 V Psárech dne 2015

Dárce: Obdarovaný:

UNI STAVEBNÍ, s.r.o. obec Psáry
Ing. Jaromír Stejskal Milan Vácha

jednatel starosta obce



—
ČERNOŠICE

Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - odděleni dopravy a správy komunikaci
Podskalská 19
12000 Praha 2

Spis. ZN. výst.:42985/ZQl5lSp V Praze dne 15.10.2015
Čj.: MUCE 57399/2015 osu
vyřizuje: Pavel Špaček, Podskalská 19, Praha 2
tel/e mail 221 982 233 ‘pavel spacek@mestocernosice cz ‘

KOLAUDACNI ROZHODNUTI
‚ľ‘

Stavebník UNI STAVEBNI, spol. s r.o., ICO 25667271, Slezská 2127113, 120 00
Praha podala dne 27.7.2015 návrh na vydání kolaudačního rozhodnuti na část stavby:

„Obslužná komunikace pro výstavbu 41 ridinných domů - trasa F“

na MěÚ Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací. Pro
tuto stavbu bylo vydáno SU Jesenice stavební povolení č.j. 695/99/397 dne 5.8.1999.

Městský úřad Černošice jako speciální stavební úřad podle 540 zákona č. 13/1 997 Sb.
o pozemních komunikacích v platném znění příslušném podle 5 120 odst. 1 zák. Č.
50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon), v souladu s 5 190 zákona Č. 183/2006 Sb.1 dne 28.8.2015 podle
ustanovení 5 80 stavebního zákona oznámil zahájeni kolaudačního řízení a nařídil
ústní jednání spojené s místním šetřením na den 10.9.2015.

MěÚ Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, podle
5 82 odst. 1 zákona č. 50/1 976 Sb. (stavební zákon)

povoluje UŽívání
části stavby

„Obslužná komunikace pro výstavbu 41 ridinných domů - trasa F“
na pozemcích parc. Č. 343/73, 343/83, 343/99, 352/3 v katastrálním území Dolni
JirČany.

Stavba obsahuje:
- trasu F — veřejnou komunikaci s živičným povrchem a chodníkem šířky 1,5m

s povrchem ze zámkové dlažby.

Na stavbě byly shledány drobné nedostatky:
- doplnit dopravní značeni dle projektové dokumentace
- opravit obrubník a asfaltový povrch vozovky v prostoru křižovatky „T« trasy F

Výše uvedené nedostatky budou odstraněny nejpozději do 30.1 2.2015.

Odůvodnění

Návrh na vydáni kolaudačního rozhodnuti byl přezkoumán na ústním jednáni spojeném
s místním šetřením konaném dne 10.9.2015.



Čj. MUC‘S 57399/2015 osu sir. 2

Ke stavbě byly doloženy tyto podklady:

- souhlas HZS Středočeského kraje ze dne 10.9.20 15 pod čj. HSKL 56-809/KL
2008

- zaměření skutečného provedení stavby z 312015, vypracoval Ing. Karel Fučík.
- předáni a převzetí stavby ze dne 31.3.2004
- zkoušky asfaltových směsi
- certifikáty, protokoly a prohlášení o shodách užitých materiálů.
- prohlášeni o likvidaci odpadů ze dne 22.12.205
- dohoda mezi UNI STAVEBNI, spol. $ r.o. a vlastníky pozemku 352/3 v k.ú. Dolní

Jirčany ze dne 30.6.2009

MěÚ Černošice, odbor stavební úřad, odděleni dopravy a správy komunikací, vydal
podle ~ 81 odst. 1 stavebního zákona stanovisko že stavba je způsobilá k bezpečnému
a plynulému provozu.
V řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle dokumentace ověřené stavebním
úřadem s drobnými změnami. Byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním
povolení.

Poučeni‘
Proti tomuto rozhodnuti lze podat do 15-ti dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu
Cernošjce pracoviště Podskalská 19, Praha 2 (~ 81 zákona 500/2004 Sb., o správnim
řízení /správní řád/).

~
PavĚf Špaček v.r.

referent odděleni dopravy OSÚ
Méstský úřad Černošice
“otisk úředního razítka“

Obdrží:
účastnici (dodejky)
UNI STAVESNI spol. s r.o., IDDS: b8s8spa
Obec Psáry, IDDS: rvhbuxe
Obecni úřad Jesenice, odd.výstavby, IDDS: 3nzb42m

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Rovnice, IDDS: dz4aa73
Policie CR, území odbor Praha-venkov - JIH, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

na vědomi
Jiří Mareš, Pod Vysokou čp. 878, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
Libuše Marešová, Pod Vysokou čp. 878, Dální Jirčany, 252 44 Psáry
Martin Mareš, Radimovická čp. 1775/11, Chodov, 14900 Praha 415
Miloslava Srbecká, Rohozecká čp. 237, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
Miloslav Hruška Radímovjcká čp. 1774/13, Praha 4-Chodov, 14900 Praha 415
Jana Zálešáková, Pod Vysokou čp. 687, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Uzemni pracoviště Střední Cechy, IDDS:
4bdfs4u
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Z4MĚŘ(L: Ing. Karel FuČ(k ZPRACOVAL: Ing. Karel FuČ(k J~‘I‘K
CECDETICKÁ KANCELÁŘ

ZNCÁZKA: TRASA “F“ KŘÍžOVÁ 47 • 150 00 PRANA 5

ulice Pod Vysokou, Pod Lesĺkem TEL 2251550441 • 603204712
kat. území Doln( Jirčany, obec Psáry

SAN/M 03/2015
OBSAH: Zaměření skutečného provedení ARCH.Č.

stavby komunikace a chodníků 008/2015


