Níže uvedeného dne uzavřely smluvní strany
1. SICOM spol. s r.o.
K Újezdu 278, 149 00 Praha 4
IČ 60465140
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26652
jednající Ing. Petrem Štěpánkem, jednatelem
(dále jen „SICOM“)
2. Městská část Praha - Šeberov
K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4
IČ 00241717
jednající Ing. Petrou Venturovou, starostkou městské části
(dále „MČ Praha - Šeberov“)

tento Dodatek č. 3
Plánovací smlouvy uzavřené mezi stranami 1. a 2. dne 30.4.2014
dle §1746 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.
I.1

I.2
I.3
I.4

a)

Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2014 Plánovací smlouvu, jejímž předmětem je
zajištění ve smlouvě uvedených cílů (tj. umístění domova pro seniory a domova se
zvláštním režimem a náměstí s veřejným prostranstvím a službami pro obyvatele
Městské části Praha- Šeberov na pozemcích, jež jsou ve vlastnictví právnických osob
nebo osob ovládaných smluvními stranami).
Smluvní strany následně uzavřely dva dodatky k Plánovací smlouvě a to Dodatek č.1
dne 17.12.2015 a Dodatek č.2 dne 9.11.2016.
Tento Dodatek č.3 je uzavírán za účelem změny Plánovací smlouvy ve znění Dodatku
č.1 a Dodatku č.2 (dále společně jen „Plánovací smlouva“).
V Plánovací smlouvě i v tomto jejím Dodatku č.3 jsou stanoveny závazky stran, ke
splnění kterých se strany zavázaly buď přímo, nebo jejich splnění se zavázaly zajistit
vlastním rozhodnutím v družstvech, která ovládají nebo ovládaly. Jedná se o níže
uvedená družstva.
Družstvo Centrum Šeberov
K Újezdu 278, 149 00 Praha 4
IČ 024 32 501
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka
8074
jednající předsedou družstva
SICOM spol. s r.o., K Újezdu 278, 14900 Praha 4
IČ: 60465140
kterého při výkonu funkce zastupuje
Ing. Petr Štěpánek, jednatel společnosti
(dále jen „Družstvo Centrum“)
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b)

Družstvo náměstí Šeberov v likvidaci
K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4
IČ 034 78 785
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka
8283
jednající předsedou družstva
Městskou částí Praha - Šeberov
K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4
IČ 00241717
kterého při výkonu funkce zastupuje
Ing. Petra Venturová, starostka městské části
(dále jen „Družstvo náměstí“)

I.5

Dne 13.4.2017 Družstvo náměstí převedlo veškerý nemovitý majetek tj. pozemky č.
parc. 116/6; č. parc. 116/7; č. parc. 120 i budovy na nich stojící ve prospěch Hlavního
města Prahy (IČ: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00
Praha 1) do svěřené správy Městské části Praha-Šeberov (IČ: IČ 00241717, se sídlem K
Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4).
Strany se dohodly a MČ Praha – Šeberov se zavázala převzít veškeré závazky Družstva
náměstí Šeberov nyní v likvidaci, které mu z Plánovací smlouvy i jejích dodatků č.1 a
č.2 vznikly.

I.6

II. Změna Plánovací smlouvy – změna pozemků pro služebnost cesty a stezky.
II.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě tvaru a polohy pozemku označeného v Plánovací
smlouvě jako pozemek E.
II.2. Smluvní strany se dohodly na změně umístění služebnosti cesty šíře 6m podél hranice
pozemku č. parc. 116/1. Nové umístění Služebnosti cesty na služebných pozemcích
č.parc. 116/6 a pozemku č.parc. 117 je vyznačeno v grafickém zákresu, který je
přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3. Dle přiloženého grafického zákresu se bude jednat o
služebnost cesty šíře 6 m označené v zákresu písmenem N1 a služebnost cesty šíře 4,5 m
označené v zákresu písmenem N2.
II.3. Smluvní strany se dále dohodly na zřízení služebností stezky a cesty na služebných
pozemcích parc. č. 116/6, parc. č. 117 a parc. č. 121/2. Dle přiloženého grafického
zákresu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3., se bude jednat o služebnost cesty
šíře 4,5 m označené v zákresu písmenem L, služebnost cesty šíře 6 m označené
v zákresu písmenem B, služebnost cesty šíře 6 m označené v zákresu písmenem J a
služebnost stezky šíře 2 m označené v zákresu jako písmeno D.
II.4. Veškeré Služebnosti budou zřízeny ve prospěch panujících pozemků parc. č. 116/1 a
parc. č. 116/2 a budou opravňovat k přístupu na panující pozemky za účelem užívání a
provozování objektů Senior Rezidence Šeberov včetně s nimi souvisejících parkovacích
stání a pozemních komunikací jak současného tak i budoucího vlastníka panujících
pozemků. Služebnosti budou zřízeny za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč bez
DPH.
III. Změna Plánovací smlouvy – změna práva stavby a užívání části pozemku
III.1 Smluvní strany se dále dohodly na zrušení ustanovení čl. II.4. písm. d) Dodatku č.1 a
jeho nahrazení ustanovením novým:
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MČ Praha - Šeberov pronajme část pozemku č. parc. 116/6 označenou v přiloženém
grafickém zákresu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3., jako pozemek E
pronajme za úplatu ve výši 100,- Kč/m2 a rok bez DPH do užívání Družstva Centrum i
všem dalším vlastníkům a uživatelům pozemku č. parc. 116/1 a tak zajistí dočasný
přístup (po celou dobu výstavby) pro staveništní dopravu na pozemek č. parc. 116/1 a to
do doby dokončení stavby pozemní komunikace na pozemcích označených B a J a
jejího napojení na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.
MČ Praha - Šeberov na své náklady provede staveništní komunikaci ze silničních
železobetonových panelů o minimální šířce 4,5m. Družstvo Centru oproti tomu ve
prospěch MČ Praha – Šeberov do tří dnů po vybudování výše uvedené staveništní
komunikace poskytne právo umístit stavbu objektů náměstí na vlastní přístupové cestě,
pozemku označeném A, umístěné na pozemku č. parc. 116/1 avšak mimo průmět s
plochou pozemku E.
Umístění výše uvedených pozemků označených písmeny A, B, E, J je vyznačeno
v grafickém zákresu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
III.2 Smluvní strany se dále dohodly, že po splnění podmínek ustanovení čl. III.1 pozbude
ustanovení čl. II.6. písm. a), b) a d) Dodatku č.1 platnosti.
IV. Koordinace staveb Náměstí a Senior rezidence Šeberov
Strany konstatují, že výstavba Náměstí bude oproti předpokladu zahájena dříve, než
výstavba Senior rezidence Šeberov (SRŠ).
IV.1. Strany se dohodly na rozhraní staveb, které bude ležet v místě stávajícího oplocení
z vlnitého plechu, které leží cca 1,5m rovnoběžně s hranicí pozemků č. parc. 116/1 na
pozemku č. parc. 116/6 ne však blíže než 4m od líce stavby domů SRŠ směrem
k pozemku č. parc. 116/6. Na pozemku č. parc. 116/7 bude tvořit rozhraní staveb hranice
pozemku E.
IV.2. Části stavby Náměstí, které leží za rozhraním staveb na straně SRŠ, a které MČ Praha Šeberov nebude moci realizovat, bude při dokončení stavby SRŠ na své náklady
realizovat Družstvo Centrum z materiálu dodaného MČ Praha – Šeberov.
IV.3. Umístění výše uvedených pozemků a rozhraní staveb je vyznačeno v grafickém zákresu,
který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.3.

V. Ustanovení společná a závěrečná
V.1 Tento Dodatek č.3 Plánovací smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze
smluvních stran obdrží jeden.
V.2 Je-li nebo stane-li se jakákoli podmínka, závazek či ujednání tohoto Dodatku č. 3
neplatným či nevykonatelným, potom jsou smluvní strany povinny nahradit takové
ujednání platným a vykonatelným ujednáním s přihlédnutím k účelu sledovanému
v neplatném či nevykonatelném ujednání.
V.3 Ostatní práva a povinnosti vyplývající z Plánovací smlouvy (ve znění dodatků č. 1 a č.
2), která nejsou výslovně dotčena články II. a III. tohoto dodatku č. 3 zůstávají beze
změn.
V.4 Tento Dodatek č. 3 Plánovací smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
V.5 Veškeré pozemky uvedené v tomto Dodatku č. 3 jsou v katastrálním území Šeberov,
obec Hlavní město Praha.
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V.6 Smluvní strany nepovažují skutečnosti ve smlouvě uvedené za obchodní tajemství ve
smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
V.7 Tento Dodatek č. 3 schválilo dne 25.9.2017 Zastupitelstvo MČ Praha – Šeberov
usnesením č. 6/23/2017/ZMČ.

za SICOM spol. s.r.o.

za MČ Praha - Šeberov

V Praze dne

V Praze dne

………………………………………
Ing. Petr Štěpánek
jednatel společnosti

………………………………………
Ing. Petra Venturová
starostka městské části
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