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-parc. č-22§5l63,v lcú. a obci Hudlice,
iehož součástí jsou dále vyjmenované nově zreďizované stavby :

romunikace + chodniky. veřejné osvětlmí a dešťová kanalizace.

kter&to stavby se rovn& touto smlouvoupřwádějí buýplamě na Obec Hudlice

{-rkzos Ť/r :,?^:* 
c /ku ffi:t^tb rŤ,ú P?Zl,/za-7 :

L PET spol. § r.o., IČ: 62585126, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 290/16, PSČ 120 00
zapsaná v OR u MS v Praze, oddíI C, vložka 3376l.

za§toupena jednate}em Petrem Peškem

rjako strana,,1, strana" nebo ,,strana první")

il. Obec Hudlice, ň: aO233285, se sídlem : Hudlice 355, Hudlice" PSČ 267 03
za§toupena §tarostou Pavlem Huben;im

CIako,,2. §trana" nebo,,§tr&na druhá" nebo,,Obec |Hudlice*)

Obě suany konstatují, že dne 23.t0.20t0 uzaťely Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dále dne 13.02.2013 uzavřely Srrrlouvu nepojmenovan§u, když obsahem jde o
typ plánovací smlouvy, - oboje tedy uzavřené mezi spolďností PET spol. s r.o., IČ: 625851-26, se
sídlem Karlovo nám. 290/16, Praha 2 zastoupenou jednatelem společnosti Petrem Peškem na jedné
straně a obcí Hudlice, IČ: 00233285, se sídlem Hudlice 355, Hudlice, zastoupenou starastou obce
Pavlem Hubeným na straně druhe, jejímž obsahem (předmětem) byla mímo jiné dohoda obou
stran, na základě které se strana první zavázala vybudovat (zhotovit, postavit) v lokalitě ,, U
1(3šf3nu" v |Hudlicích, okr. Beroun veřejnou ziikladní dopravní a technickou infrastrukturu
(pro min. a0 parcel} zahrnuiící vniřní obslužnou živičnou komunikaci v dané lokďitě -U
kašŘnu" v dólce cce 926m a to na pozemku-parc" č. 2265/63 ve vlastnicwí 1. sřany dle platné
proiektové dokumentace (drite jen PD), která bude na jedné straně komunikace napojena na
sitnici m. ř.-Jáchymovská rllicg =(part. č. 2369/2} ve vlastnicwí obce a současně napojma na
stiávající mí§tní komunikaci u bytového domu (na sraně druhé) v obci Hudlice-parc. č.
22G5í2.

Součástí qýše citovaných smluv (dohod} gbou sran je i písemná dohoda (Smlouva ze dne
13.$2.2013) o následném bezúplatném převodu pozemku - parc. č 2265163 (na obec Hudlice},
jehož součástí budou §tranou první vybudované ftrcstavené) a zkolaudované dále
vyjmenované veřejně prospěšnó stavby a dohoda o tom, že po zkolaudování místní obslužné
kgmunikace v obytné lokalitě ,nU Kaštanuo tato bezbarierová komunikace včemč chodniků
bude stranou bezúplatně převedena do vlastnictví2. strany a ts včetněVO, tlakové a
dešťové kanalizace.

a} součástí pozemku - pirrc. č. 2265/63, který se přcvádí na obec jsou 1-. stranolr vybudované a
zkolaudované tyto stavby : Místní obslužná komunikace III. třídy včetně chodníků ze zámkové
dlažby se speciální úpravou pro slepce v loka]itě ,,U Kaštanu", obec Hudlice včetně staveb
souviseiících s komunikací: chodniky, snížené přcjedy, parkovací sání, zlmmďovací příčné
pruhy=rgtal,65ry, snfiené ťezdy na 43 parcel včerrrě opomocného-zelméhoo pruhu v šířce
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0§ m, poárních nádrží 2 x cca 15 m3 (vše s komunikací nebo chodníky související, přičemž
celk. šffka komuníkace včenrě chodnftů a včetrrě pomoc. pruhu {žv. ,,zeleného" pnrhu) činí 8 m a
délka tca 926 m.

b} na pozemku (v části chodníku)- parc. č. 2265163 je dále vybudováno a převádí se na otec dle PD
: VO=veřcjné osvětlenívčetně ďektrokabeliiže pod chodnikem, v kornunikaci je položena
ďešť. kanalizace a pnůměru stoky cca 200 mm (iejí průměr se po apuštění komunikace
zvě§uje až na 250 +m až 300 mm (viz geodet Zaměření skutečného stavu) a příp.dalších starreb
ve vlastnictvía správy obce Hudlice.

Strana první konstatuje, že dokončila stavbu infrastruktury celé budoucí cbytrré lokality dle
planné PD a jejích dodatků, tj. vybudovala celou dopravní a technickou infrastrukturu s jejím
napojením na stávqiící infrasnukturu 2. súany (=Obce) včetně prodloužení vodov. řadu (cca 200 m)
z obce Hudlice až da lokarity ,,U Kaštanu" {ulice Jáchymovská) a včetně stavby cca 230 m
prodloužené dešť. kana]izace tab aby dešť. voda vyúsťovala prosřednictvím rrově vybrrdovaaého
spadiště - do potoka-parc. č. 2428l5O atd.. včenrě zajištění vybudování trafostenice {transformovny)
vztahující se k přeložce YN na pi§c. č.2265/6l.nanlzké napětí a to vše v souladu s uzavřenou
smlouvou a dohcdou a srnlouvouami mezi první a druhou §tranou.

Strana pwní kons€tuje, že již kompletně dokončila stavbu splaškové tiakové kanalizace a
vodovodu, což bude předmětem převodu na obec v da§í etapě, t4. až po kolaudaci těchto
jmenovaných inž. sítí a lze tedy konstatovat, že 1. strana splnila pokud jde o vybudování těchto
§taveb infrastnrktury všechny své písemné závazky a dohod5 které s obcí uzavŤela.

Vz}rledem k tom*, že v současnosti probíhají postupně u MÚ Beroun kolaudaftú řízení delších
ucelených čiistí stavby, tak se obě strany qýslovně dohodly, že budou v mezidobí mezi sebou
převádět {tj. převádět z 1_. strany na 2. stranu) pouze ty stavby, kterÉ jsou jř zkolaudované
(povolené k uáván$ Městským riřadem v Berouně, t.j. v tomto případě konkrétrrě a aknriilně tyto
dáe vyjmenované stavby :

a) Kompletní zhotovená žMčná komunikace v délce cca 926 m a celkové šířce B m a s ní
související chodniky včeúaě slepcckých značelq dopravních značelr, snífuných přcjezdů na
celkem cca 43 parcel, dále zpomalovací pruhy, stavby parkovacích stání dle PD a na dru}té straně
komunikace (na druhé §traně než jsou chodníky) tzv. pomocné (zelené) pruhy v šířce 0,5 m, které
jsou součástí 8 mi metrové šírky komunikace. Viz v příloze Geodet. Zaměření stavby skutečného
stavu -Komunikace a chcdníIqy ze dne 31.C3.2020 * Ing. Michď Bradáč

b) Dešťová kanalizace v celkové délce cca 1.180 m dále uvedených pniměni potrubí a
jednotlivých délek vč. Geodet. zaměření skutečného stavu :

1. Stoka B1-1 pniměr DN 200 PVC délka 346,9 m
2. Stoka B1 DN 250 PVC délka 275,6 m
3. StokaB1-Z DN 200PVC délka 23,4m
4. Stoka B1-3 DN 200 PVC délka L76,tm
5. Stoka 81 DN 300 PVC délka 242 m

celkem délka pořubí §tok cca 1.1B0 m

c) F§žární nádrže kruhového tvanr 2 x po cca 15 m3 umí§těných v dolni části lokality u
chodniku mezi parcelami-parc. č-Z?:85í64 a22§ý63, kterÉ se dopliiují automaticky při déti
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prosfunictvím d*ů t.oďy v pomrbí z PVC (viz zaměření a qýlaesy).

d} Yeřcjné osvřtlení (zkrácenč YO) - ř. Zaká?ky 792/2OL9-VO * duben 2020

===::'::T=':1"=ry]:31l1^=l1jjť=================================

V souvislosti s tímta předáním jř dokončených staveb (oýše pod písm. a} až d} ze §trany první a
jejich převzetím ze spany obce jako druhé stra]ny předává tímto strana první straně druhé tyto
doklady a dokumerrtace vpodobě textové a vpodobě na CD Rom:

1. l, x Technická zpráva geodetickó ásti DSPS ř.79U}OL9DK včetně hl. výkresu {vztahující
se k dďt1 kanalizaci na pa§c. č 22§5163, Hudlice (=komunikace) ověřená zeměměřic!ým
inženýrem Ing. Bradáčem a Bc. Jiřím Černým, která obsahuje :

Z. Geodet zaměřcní skutefoého Ergvedení se seznirmem souřadnic včetně hl. qýlaesu tra§y
dďť. kanalizace aŽ k v}.rÉstě*í do potoka- parc. č. 2428/50 _ břczen 2020

Geodetické zaměíení skutečného stavu Komunikact a chodníky - březtn 2020

Gmdetid<ó zaměřcní - slqrtďného stavu Veřrcjnó osvětlení - břgen 2020

y Hudlicích dne

3.

4.

1. strana (=předávají,cf} :

PET spol. s r.o.
7ástoupena jednatelem

petrem peškem

2" strana (pfubírají,ď) :

Obec Hud§ce
Za§toupena staíosíou

Pavlem Huben;ým


