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PET spol. s r.o.,

§mlouva
mezi:

Ě : 625 85 1S, se sídlgn Praha 2, l(artoro nám 1299116,
Psc í20 00

zapwuá v OR tr ll§ v Prze, o&íl G, ybžka 3X}764

, jednající!ďnatelern společnosti Petrem Peškem

{iako "í. stlianď nebo "strarla první)

e

ll. Obee Hudlice, Ě : 00233285, se sídlem: Hudlice 355, Hudlice, PSČ 267 03

zastoupena starostou obce Pavlem Hubeným

$ako "2. §ttena" nebo "§tana dnrhď' nebo,pbec Hudlice)

í, §kana první je vlasiníkem a současně invetorern nové budoucí obytné lokality anané
"U l(ašbnď'v obci Hudlioe {dábiako''obyhá líil€lita U l(aštanu") , na Keré se
pfipr:avule v souladu se Změnou č- 3 UP, Rquí#tfin plánem oboe, repektive s jž
vldanýŤn t]zemnírn roďtodnutím a,fiména v souhdu s navaa$-r,ďmi probíhajícími
správními ff'zeními o vydání pÉsft§nýďt starcbníďt povobní *,íS zá<ladní
lŘřasfrúktury'obytně bl€lity U lGštanu", ldelÉ pHshvuií :

" it proO&rrÉení rdolodního řadu G ffi 230 m @ siln!ď ítl- ř - paíc. č. 236§, když ten
vodowdní řad bu& koněít u vPzdu z této íiik iE na mísfuí oblužtou komunilraci
'bbytné lokality U l€šhnď a btde zásoborat dou @Iou "obytrou bkalifu U
l(#tanu'

bl kompbtrtí roarcd vo$ (=vodottodJ v pfuměffi "obyffi 1okalité U lqgštanu" plo 40
parel (pm 40 RD},

c} komplebí roanod p$nu v "obytré lokaliĚ U l(&nu" pto 40 parrel (pro 40 RD),
d} mísfuií ob§lufuá komunilece v dé|ce cca 924 m
e} déťová kanalřae spolu se &ďÉami a wtt4y dďťo,é karafuce o&Éd§ící

d*ťorrcu rrodu z kgrrrrnilraď v*óy&té bl€líE U lGšúanď s vyi§Ením do vodote& -
Libotici(ého potolg ť

f) v pHsti|u vyĎudovaná kompbírí splašková ilaková kanalizace s odbffiarni pro 4$
parel t4O RD} vyveaenými na hl,:anici tĚeďt parcei se zaskperrým rrkon6eníín
{aífftam} pro bldauď Děr, přHrrž htavní propolovací poeubí PE ím brde konót
zaslepené*zaátkomné za Lfudic|rým potokem pňpraverÉ k napolení tio budoucí
cenfuální cov gbc§

g} d§néosvěťení
h} požámí nádtže,
př&mž u staveb shora uvedené pod- písm- a}, b} a c)ie jižvydáno stavební povolení,
respektfie v pfrpadě plynovodu dle novéfio §tavebniho zákona íuemní souhbs.

2- Mísfuí obsluž,á kgnunilraoe v&ffi ffiníku Madé:b,ďto t3lpu, fu- ddidněná
zóna, v "obyíté lol<aliĚ U lGštanu" procřráreinď ínezi jďnoflivými pozqnt<y urěerrými



pro výsůavbu RD v dá@ m 924 m a elkoyé šiř vffirě ďrodníku 8 m, je umístáta na
pozemt<ugarc. á 2265/63, když Eto mísfrrí ohslrĚrá kornunkae "obyíné lol€lity U
i6štanďse bude napc{ovat kňžomtkou na §lnici lll/X}ffi s ryólostí v uralřerÉ obci 50
ltrn/hgd, pfifurrž navrhoyaná rríďffi po m-rs&rí obslrÉnou korrunikaci v "obytttá bt€litě
U t(ašEnď je 2O kmrhod".
Kňžovqtka bude.trofit víiezd z mísbrí obslužné komunikae na silnici lln366 a naopak
vjezd ie silni,re iil/2Sffi na mísfrrě obslržnan kornunkaci "obybré H€lity U l(&nu"
vče&rě možrosti ďrůze 6ó po rryzrra&nán ďtodnílar na peemku - parc- č. 226il63.

3. Shna orurrá P vtasfirikerrr pozerrrku - paíB- ě 236912, po l{erÉm vďe (rn ktelÉrn !e
qpudována} mísftrí silnice ltl. ř-, přĚemž bto silnkp lll-ffidy probíttii souběžně se
zapadní hranicí {strranou} porernlgt v oby# erkaliE U lGšbnu, ti. ie vlmůníkert
pozernku, lderý bt& dďfun rgní.*ěním a qÉudoytáním lňžovatky popmné slpra v dst
2-

* Obě sfrany wádějí, že bto "dopravní kfižovafl<a", tento v}iezd z'bbytné lokalfu U
l(aštrnď na pozeřnek - parc.č-Z3§9n rc vbsfrtictví obe Hudlie a současně vj,ezd z
pozemku- Frc. Lz3ffin na mís8tí obďuŽtou kqnunkaci obyeré bkal§ty "U Ka§anu"
by| lV naplánwán a odguhlren Zastrpitebttem obce v Ření pfi schvalování zíí,ěrE
ě_ 3 tJP, Regula&riho plánu, t-j- pfi vydání t3R, i. naplánován i ve stávajícírn
rozpracoríaném novém UP obe a současrĚ prohl*uií, že jinývýjezd z obytré lolelily
"U Kaštanu" a vjezd na trlg obyktou lokali&t není možný než prwtrdnictÉm silnioe lll.
tňdy, jeiíž pozemekie ve vlasbictví obe.

5. §Ťrana druhá touto smlotrwr výslovně souhlasí s tím, aby 1. skana napojila svojí
mísfrrí ob§užpu komunikaci na renekg3rc- ě Z.§9fZve vlasřnictví obce, na ktenim
je silnie lll_ tňdy ve správě K§U§ a b v souhdu s prolektowu dcil<umenfuí Fl.í
i(€MUNiKACE vlpracorranou plqie|úrrtern lr19. fuvlern Droadgn a autorbvanou
autorizovaným inžerrýrenr pro dopravní sta$y lng. Karlem Valentou-

6. Strana druhá tímto povoluje napojení místní obslrĚné komuníkace v "oby&ré lol€lítě
"U Kaštanu" íla svůj pozemek - pare- č- 2369ž, který slouž jako silnioe lll. ffidy, shaně
první a to beáplafuě

7. První strana se zavazuje, žezajístí a abezpečí, aby pfudmětné napoiení na silnici
l[_ tÉdy, tj_ zhotovení (vybrrdovaní} předmětnéfio viezdu a výlezdu bylo provedeno v
souladu s PD a pravoplatným stanebním povolením-

8. pryní s&ana se zavauje, že v místě napqiení své nové mísbtí obslužrrá kornunikae
- pa,E č_ 22651§3 na stávající mísřrí konrunilcaci - parc.č. n6ffZ {m-lstghl "U bytoveť
u obiektu bydlení S. 433) neuzavfu hnanlci írrczi ěmfro drĚma poremRy posfiedniďvim
oplooerrí hránici mezi těmito drÉma poremky a nebtde tak bnánit pfipadnffi,u pqííždění
osobníďr aut mezi €řníto órěrnalmenomnými mísfuími kgnunikaerni.

Tento závazek pívní sfuany neplatí pro pípad, ld!Ě oblvatelé {Ptící v místníďt
bytovýďr dorreďr by jakkoli poškozorrali nebo znefi§orrali místní obslužnou komunikaci
- pano. ě_ 2265J63 neboii m#ťovali a nrylalí pro rÉHdní vozidla přesahující svoií
hrno&rostí povolený limit pro jízdu na typu silniae br- zklidněná zóna.

9. Obě smluvni strany se současně dohodly, že pa řádném ž<olaudování místní
obsfižně komgnikae v "obytné lol€litě U tGštanť'tato bezbariérová komunil€ce o
elkové šíře 8 m v&brě chdníkťr bude stranou první bezúplahě převedena do



vlastnicfuí 2. strany a to věetně veřejného osvětlení, pňpravené a odzkoušené tlakové
kanalizace a dešťové kanalizace.

vHudlicích one ..ff.:. ď§eW MťŠ

první strana :

PET spol. 
" 

.-o.
zastoupna lednatelem

Peškem

strana druhá:

Ověřovací doložka oro leqalizaci Poř,č: 15200-005ó-Oó97
PodIe ověřovací knihv oďiv: Fraha 52
Vlastnoručně podapsal :' peti, Pďek

Datum a misto narození: 15,§{.i949,Praha 5 tkr, Praha,CI

fidresa pobyiu: Pralra ? Vinohrady,§olu§ni iO5š/3ó,ťž

Druh a č. předlož.fuk],toiožngsii: tbčanský průkaz
207ó34742

Praha 52 dns 01.04.2020
čapková lvana
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