
 

Memorandum (smlouva) o spolupráci

pri rozv0ji uzemi dle zmeny uzemniho planu znamymi jako Podnět c 114/2018 a Podnet c.

115/2013 na uzemi MČ Praha 7— Lochkov

Preambule: toto memorandum str Jéné shrnuje společnou vuli uc'astniku smlouvy k realizaci

zástavby dle podnětu (2114/2018 a 115/2018 výše uvedených, jejich vuli společné a na vlastni

náklady vybudovat a předat MČ Praha _ Lochkov nezbytnou infrastrukturu, tj. system

komunikaci. rozvodů energii a vod\ a jejich připadmxíh ::e'cže'- *2"- A ““i—“cí = "'='»* "- “'

základního typu se sportovni haIOu ktera Dude umožňovat l sportovci a spDec'ense—e využiti

pro širokou veřejnost v rnimoškolrich hodinach Tuto infrastrukturu UČBSÍFsCl chápou jako

minimalně nezbytnou pro realizafi zastat/by dle výše uvedenycn podnětu Škola bude

vyprOjektovana a postavena tak aby byla schopna nabidnout smc-u vzdelavaci kapacitu :

okolnim mestskyit Častem a cop nt tak nabidku zakladniho Školstw Herc casti Prahy,

zejména se snahou o rozvoj masové tělesné výchovy svych žáku. K tomuto aspektu bude při

projektu školy přihledncto. Podněty uvedene vteto smlouvě podmiňuji rozsireni uzemi MČ

Lochkov o bytovou funkcz.

Článek l.- smluvní strany

Městská část Praha — Lochkov, KO: 00241458, Za Ovčínem 1, 154 00 Praha — Lochkov,

zastoupena lng. Jiřím Rendlem, starostou A (dále jako „MČ“j

l—(dalejako.

„Investor č. 1“l

—rore„to rrrestor t-
2H)

PREdistribuce, a.s., lČO: 273 76 E16, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, vedena vOR

vedeným u Městského soudu vPraze pod značkou B 10158, zastoupena předsedou

_mrstooreoseooo—
-(dale jako „Investor č. 3')

MARSILEAN, as., IČO: 276 19 711,iiaméstiRepuoliky1078/1,NoveMěsto, 110 00 Praha: “„

vedená v OR vedeným u Městskehc soudu v Praze pod značkou B 11248, zastoupena členem

 



Č anek il —— předmět smlouvy

Předmětem teto smlouv e asfíe a new och fbnítelne adí'ení s olečne vule UCastníku& Y

smlouvy k realizací zastavby dle podnětuc 114/2018 v rozsahu íjíz stabílízovanycl“ uzemi ;;

podnětu &. lib/2018, Jeííčlí vuli s; (herne a na vlastni naklady vybudovat a mmjt NEC "'l'cš'trj

Lochkov:

1. nezbytnou infrastrukturu ty s fstem komunikao, rozvodu energií a vody

2. nadstandardní občanskou vybavenost

2.1„1 veřejná a zelena parkově upravena. prostranstw tak, jak tr vzejde

z podkladoíze stude-

2.1.2. školu zakladniho typu s počtem učeben 1 x 9 a specializovanými učebnami, se

sportovní halou slouž cí potřebám skoly a v mezidobí i veřejnosti, umožňující dale

snadne rozšíření, lokalizované tak, aby mohla být snadno využívána | spusedním:

městskými částmi. Předpokládané náklady se pohybují cca ve vyší 4‘50 mil. Kč.

Účastnící této smlouvy se budou na nákladech takto realizované stavby podílet \; poměru

ploch ve svem majetku, která leží na Uzemí pokrytych touto změnou. Totc považují učastníčí

smlouvy za spravedlivě. V tomto poměru bude mezi ně rozdělen i budoucí výnos z realizace

celého projektu tak, aby rozdílná tržní vynosnost rUznych častí dzem: nebyla rozhodne pro

umístění zeleně a ostatních netržr ích ploch a nebyla narušena harmonie optimálního využití

území.

Učastníci smlouvy chápou a berOt za spravne, že bez vystavby realizované dle tohoto bodu

není možná vystavba v daném uze ní.

Článe k lII -— poměrné podíly území

MČ 74;; .721m1 tj 21, 710/"

investor Č. 1 35 205 m" tj. 17,92 ‘/.

investor č. 2 74 0-07 m" r; «37.1 ?

lnvestorč.3 —22 726 m; {HIS %

Investor č. 4 »21776m" &) 110‘;

Článek l\ — budoucí jednání o spolupráci

Strany se zavazup jednat Vdobfe '.IřF tak, aby ,ejiih jednaní vedlo co neíučínnéjí k naplněn

předmětu smlouvy. Vždy Dajdfžl. ; z mugs-vat ranilc: zakonnycb předpisu Investoři berm. na

 



r

vědomí [w \;"f nm;: disků „mm wit} ;/(.)v:,ipr;m uedwtem sni-ozn; „fw./'e „m;/xm,

DrospeSr'enu rou/o;; Lomfmxs. zam.) (em.; a mm./ji hnjent’ x.=;»‘tr-a,;*,r:' :a m.. rum 1; „ mm-

Strany >L— uaie (fax/amu! swam,» «wry ?.aXH'MIHI „me 5 p*drlovmnm mean-; film/mks mmza

Prahy v oužast: uzemnmo uld'h'víšfi rl iL}. ugly & outfit} slwistw Lak any „::-. :zuvima „y,uíwnm

co nejvíce odpovídala zammm |:„w'oje Him-mno mesta Prahy.

SmlLivnt attat‘ix přeďglwléď; zal? ,iifip-mswi't' tem Sm'Cuasx db 193L391 5:21. Arm“ *::se

platnych 13k, aby bylo fo. »“ :; &' + „“Jo,-cum: sředmon; inflow.

Cšáne =< v — rozhodné právo a řešení sporu

Veškerá ujeanan} o spotuprg; „. FCM ;mkym právem. Strany “ae znamy “fc-sw nm;/.Je spory

wmmou melou Nebude \. ac zuk: ac,—:;ociy, JŠ'Chfíy spory, Ktere „»»—nazí; sic} S:“mouv'vy,

 

_ ., . ,;; f:: Aw'- „ . \ '»„ -\v‘~t 'rmňwt 513mm: \. Hc'umÍÚUŠLí, bmx,.. swam-“

 

nebo 50mm Sjejirr' poru ,

soudy.

(Žlánek V: —- saivátorská klauzule

Vaří adé, ze kterakohv usaazoven. z;__—noto Memoranda ie nebo ne stane neuCanm.r
. Y

neplatrwn‘t :teoo nevymahateny'v' imtavay uStčt'M ash-zrn,:wm sme mmm ;; a;;rěauta

nejširším :mmznem rozsahu {mm/em chance še ámíuvm gramy oonudiy, že toto weuč me,

nesplatne neb-(: nevymanateme .;:ía:,;>=_'<,n; bude nahrazeno ;akvmkoln „rm ugwiryrt,

piatnyn‘, ( „\,mmareuwm „n;mowemm «tare oapowds iiuozgjtcaarskmm .wcelu LL,;HOLU

nahrazeneho ;xštanoven: “3m „mx mmm „wan/rm. jakekoiv :xcgbytne uoda'ikx; a men-;

Memoranda any rom nahrazewe Ušzfamuem; naoyio uémnmtl

Cia'ne k V31 ,_ účinnost a pgatnost smiouvy

Tato smlouvy e stava ;) amou „w,-";“ „wp week :mlwmch vraz—. a :meřewěm wr „ _ ; mi;

 

'odnét ímezuzaaee tona \.awr: .:v arr-um squiaa! „;;—mmm ikun) Áža-WWW ;,y; i .“

at se už mm .*cš'f mrcha/'

duv,-ei; zévérečna ustanovení

Toto Mervwrmargdurv: jut “=* _ Tommi mgsfi. pouze ;)!sáarnrm; fam—m,. \swri x_a ;;..f: wg

tohoto Fview'uranda fee * ’W ;„t : cm,:aLixe-m neba) udchwwu TOE: [\Aenzoravciue "ei/:-

;lZdVHÍ. 332;; !;ny waiver» . * tam-i: Tint}, ;e: ee de žeme-„ arím! . " _ y e_qeg'm;



/

Slnlleanlhšlí', vy'uč*:1::a;;ílšl<ač ustanoven: © 1769 odst iii-i ; ' čr

zákoníku a berou tak na sebe i ebezpečí změny okolnosti.

Učastníci této smlouvy se dohodli pro pripad, že kterykoliv z nich pře.e:e . 3.2 _. : _

dotčeným nemOvitostem (kteie leží na uzemi pokrytých shora popsanou f ;. 7::

osobu, je takovy účastník tet) smlouvy na takovou třetí osobu inabyvaie e "r' “

oprávněn a povinen postoupit tuto smlouvu v souladu s§1895 a nasl obtansxc"; :a- ;“

a ostatní účastníci smlouvy s takovym postoupením souhlasí.

Toto Memorandum je podepsa i() v peti vyhotoveních, každá ze stran obdrží pojednom : mcr‘

Článek \'ll — přílohy smlouvy vymezující území

Přílohami této smlouvy se stav m podněty č. 114/2018 a č 115/2018 pro území Lochkova

tak, jak byly v čase podpisu Sml Juvy podany MC.

 

V Praze dne Za MČ: ____

V Praze dne __; * _—_7__4_ Za Investora č.

VPrazedne_ ____„„\ řý_ * __ Zalnvestora č.

V Praze dne <, “jb ji', *“ Za investora č.

V Praze dne __W * 1 V , Za Investora &.

V Praze dne __7 i0; g. VCL/K' „ Za lnvestora č. 


