
 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 1 z 2 
 

 
 

       V Čelákovicích dne 10. 6. 2020 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

…………………………………………… 
Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 
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Smlouva o spolupráci Záluží park 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Platný i nový Územní plán předpokládá obytnou zástavbu na pozemku č. parc. 21/1 
v k. ú. Záluží u Čelákovic. Společnost Záluží park s.r.o., odkoupila tento pozemek od 
soukromého vlastníka a zahájila činnosti k získání Územního rozhodnutí a k 
následnému zastavění pozemku rodinnými domy. 
 
Návrh zástavby byl opakovaně v uplynulých měsících konzultován s městem 
Čelákovice, včetně konzultací s ing. arch. Josefem Zumrem. 
 
Zastupitelstvu města je předložena ke schválení Smlouva o podmínkách vzájemné 
spolupráce, která určuje práva a povinnosti developera a města a zároveň návrh dělení 
pozemku na jednotlivé stavební parcely. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjem za příspěvek na infrastrukturu. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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NÁVRH USNESENÍ 
 

4.4 Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podmínkách vzájemné 
spolupráce mezi městem Čelákovice a Záluží park s.r.o. 

 
PŘÍLOHY 
 

1. Smlouva o podmínkách vzájemné spolupráce 
2. Situační výkres 
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1.

Sml o uva  o  po dmínk á c h vzá j emné  spo l upr á c e

(DÁLE JEN „SML0UVA“)

uzavřená mezi

Městem Čelákovice

IC: 00 240 117

se sídlem MÚ: náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice
zastoupeným: Ing. Josefem Pátkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 19-4127201/0100
("dále jen „Město")

2. Záluží park s.r.o.

IČ: 069 40 731
se sídlem: Kališnická 2889/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupená: jednatelem, panem Victorem Panfilovem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

291759

("dále jen „Investor")

(Město a Investor společně také „Smluvní strany")

Preambule

1. Město vykonává činnost jako veřejnoprávní korporace ve smyslu zák. č. 128/2000 Sb. 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jedná prostřednictvím svých statutárních 

zástupců.

2. Investor je obchodní společností řádně založenou a existující podle práva České 

republiky, zapsanou v obchodním rejstříku.

3. Investor je vlastníkem pozemku č. 21/1 v k.ú. Místní část Záluží, druh pozemku: orná 

půda, zapsaného na LV č. 3655, vedeného v katastru nemovitostí u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen „Pozemek").

4. Investor má zájem na získání veškerých nezbytných úředních povolení, zejména 

územního rozhodnutí pro Pozemek, aby tento mohl následně být rozdělen na jednotlivé 

stavební parcely, určené k výstavbě rodinných domů (dále jen „Projekt").

5. Město má zájem na naplnění cílů územního rozvoje Města v souladu s právě 

schvalovaným, novým územním plánem Města Čelákovice (dále jen „ÚP"), včetně 

budování a rozvoje potřebné infrastruktury s cílem zvýšit kvalitu života v místní části 

Záluží tedy konkrétně o realizaci výstavby různorodých samostatných rodinných domů. 

Město má dále zájem na obdržení jednotlivých plnění ze strany Investora, jak jsou tyto 

uvedeny dále v této Smlouvě.
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6. Ve společném zájmu Obce a Investora je dle jejich možností zejména vzájemná 

podpora, koordinace a součinnost při realizaci záměrů Smluvních stran ve smyslu této 

Smlouvy. Smluvní strany proto uzavírají tuto Smlouvu za účelem stanovení podmínek 

vzájemné spolupráce tak, aby záměr Investora na realizaci Projektu a zájem Města na 

plnění od Investora a kultivaci lokality v místní části Záluží byly ve vzájemném poměru 

a aby spolupráce probíhala ve vzájemné součinnosti a pokud možno s co nejmenšími 

náklady a časově co nejméně náročně.

Článek 1

Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Smluvních stran spolupracovat při realizaci svých záměrů 

popsaných v Preambuli této Smlouvy způsobem stanoveným v této Smlouvě, konkrétně 

záměru Investora realizovat Projekt na Pozemku ve smyslu Preambule této Smlouvy a záměru 

Města na rozvoji městské infrastruktury a získání plnění ze strany Investora ve smyslu této 

Smlouvy tak, aby mohly být výše uvedené záměry realizovány ve vzájemné součinnosti.

Článek 2

Závazky Investora

1. Investor Projekt vybuduje na základě níže uvedených regulativ:

a) V celém území Projektu boudou vymezeny stavební parcely o minimální výměře 
700 m2.

b) Dešťové vody z jednotlivých pozemků nebudou mít bezpečnostní přepad do 

dešťové kanalizace. Na hranicích vjezdů na jednotlivé pozemky budou projektem 

řešeny žlaby pro zamezení splavování vody z pozemků do dešťové kanalizace.

c) Na pozemcích budou v rámci projektové dokumentace graficky odlišeny plochy 

pro odstavná stání na pozemku a krytá stání od plochy pro vlastní bytový objekt.

d) Odvodnění komunikací nově vznikajících na Pozemku bude zajištěno svodem do 

potoka u přilehlé vodní nádrže, přes odlučovač ropných látek a jiných nečistost, 

přičemž bude již dopředu pod vznikajícími komunikacemi připravena přípojka na 

dešťovou kanalizaci, která bude vznikat v ulici Mstětická a v ulici V Zahrádkách, 

tak aby tato mohla být následně připojena a ulice Mstětická i ulice V Zahrádkách 

odvodněna spolu s Pozemkem v jednom kroku. Řešení odvodnění bude dále 

obsahovat retenční nádrž na přívalové deště, přičemž zde bude vycházeno 

z důvodu naddimenzování z vyššího koeficientu zastavitelnosti, než které ÚP 

povoluje.

e) V projektové dokumentaci bude vyznačena na jednotlivých pozemcích uliční čára 

i čára „zahradní". Uliční čára bude vzdálena 5,5 metrů od okraje parcely. 

Zahradní čára bude vzdálena 3,5 metrů od okraje parcely.

f) Projekt bude realizován se zohledněním požadavků Města, zejména s ohledem 

na vybudování klínovité klidové zóny a veřejného prostranství, přičemž detaily
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k tomuto veřejnému prostranství, jakož i k dalším aspektům, jsou připojeny 

v Příloze č. 1 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí této Smlouvy a 

obsahuje celou projektovou dokumentaci.

g) Součástí realizace Projektu bude rovněž kultivace pozemku par. č. 75 

v katastrálním území Nehvizdy, zapsaného na LV č. 10002, vedeného v katastru 

nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště 

Praha-východ (dále jen „Břeh"), který bezprostředně sousedí s Pozemkem a 

funkčně tvoří přilehlý břeh vodní nádrže. Úpravy Břehu proběhnou v souladu 

s Přílohou č. 1 této smlouvy.

h) Investor se dále ve vztahu k Břehu zavazuje, že se pokusí vyjednat se 

současným vlastníkem Břehu - Českou republikou převod Břehu na Město. 

Pakliže by toto nebylo možné realizovat ve lhůtě 6 měsíců ode dne uzavření této 

Smlouvy, zajistí Investor možnost pro Město Břeh využívat na základě nájemní, 

pachtovní, nebo obdobné smlouvy, a to bezúplatně (případnou úplatu a jakékoliv 

další náklady spojené s možností Města užívat Břeh nese Investor), tímto však 

nezaniká závazek Investora zajistit převod Břehu do vlastnictví Města. V případě, 

že by město mělo možnost Břeh odkoupit od současného vlastníka uhradí kupní 

cenu Investor.

i) Projektová dokumentace předpokládá, že dopravní propojení Pozemku s ulicí 

V Zahrádkách bude pouze jednosměrné.

j) Vodovodní a kanalizační řady budou v rámci Projektu napojeny na stávající síť 

v rámci místní části Záluží. Vodovodní a kanalizační řady budou vybudovány 

v souladu s technickými standardy Města.

k) Veřejné osvětlení v rámci Projektu bude Investor realizovat na základě 

požadavků a specifikace Města, přičemž se Smluvní strany dohodly, že se bude 

jednat o stejné osvětlení, jaké je i ve zbytku Města s ohledem na zachování 

jednotného rázu, jakož i minimalizace na náklady na údržbu a opravu veřejného 

osvětlení.

l) Investor se zavazuje vysázet veřejnou zeleň dle Přílohy č. 1 této smlouvy před 

kolaudací infrastruktury.

m) Šíře uličního prostoru bude minimálně 9,5 metrů přičemž komunikace bude 

vyprojektována v souladu s ČSN 736110 Projektování místních komunikací.

n) Investor se zavazuje, že nebude žádným způsobem blokovat výstavbu splaškové 

kanalizace v místní části Záluží.

o) Investor se zavazuje, spolu se stavbou dešťové kanalizace, realizovat odvodnění 

(odvodňovací prahy) v ulici Mstětické a to v místech napojení Projektu na tuto 

komunikaci.

p) Investor bere na vědomí, že pojmenování ulic je pravomoc Zastupitelstva města 

Čelákovic.

2. Investor se zavazuje promítnout do žádosti o územní rozhodnutí a do kupních smluv
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3.

na jednotlivé vznikající parcely tyto regulativy pro výstavbu rodinných domů:

a) Uliční čára 5,5 metrů.

b) Odstup od hranice sousedního pozemku 3,5 metru.

c) Zastřešení formou sedlové střechy.

d) Výška hřebene maximálně 9 metrů.

e) Zastavěnost konkrétní parcely maximálně 30%.

f) Garáže budou součástí domu jako vestavěné, případně přistavěné. Celkově 

budou na konkrétní parcele vybudována 2 parkovací místa.

g) Likvidace dešťových vod bude probíhat na pozemku.

Převod části Pozemku

Kromě výše uvedené problematiky Břehu se Investor zavazuje, že jakékoliv v rámci Projektu 

vybudované komunikace a veřejná prostranství bezúplatně převede do vlastnictví Města. 

Investor rovněž převede na Město veškerou v rámci Projektu vznikající další infrastrukturu, 

jako např. veřejné osvětlení, inženýrské sítě či movité věci (např. lavičky, altány, pískoviště 

atd.). A to včetně pozemků jejich jsou výše uvedené stavby součástí a všech záručních práv. 

K převodu na město dojde nejpozději 4 měsíce po pravomocném rozhodnutí příslušného 

úřadu, že infrastruktura je způsobilá k užívání. Pozemky budou převedeny na Město do tří 

měsíců od pravomocného rozhodnutí o dělení pozemků, pozemky nebudou zatížené břemeny 

a služebnostmi. Za tímto účelem budou mezi Smluvní stranami v budoucnosti uzavřena 

zvláštní smluvní ujednání, vycházející z této Smlouvy a vůle Smluvních stran v této Smlouvě 

vyjádřené.

4. Podmíněnost závazků

Investor je povinen splnit závazky uvedené v tomto Čl. 2 této Smlouvy pouze za předpokladu, 

že Město bude řádně plnit své závazky.

5. Peněžité plnění poskytnuté Investorem Městu

Smluvní strany se dohodly, že za splnění následujících podmínek:

1. pro Projekt bude vydáno územní rozhodnutí dle projektové dokumentace,

2. toto územní rozhodnutí nabyde právní moci.

v důsledku čehož bude moci dojít k realizaci Projektu, tj. parcelaci Pozemku na jednotlivé 

stavební parcely, Investor poskytne Městu úplatu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc 

korun českých) za každou jednu v budoucnu oddělenou stavební Parcelu z Pozemku, tak jak 

vyplývá z projektové dokumentace, celkem tedy částku 5.600.000,- Kč (slovy: pět milionů šest 

set tisíc korun českých) a to následovně:
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- 30%, tedy částku ve výši 1.560.000,- Kč, do tří měsíců od podpisu této Smlouvy,

- 70%, tedy částku ve výši 3.640.000,- Kč, do tří měsíců od získání pravomocného ÚR,

a to vždy na účet Města uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Článek 3 

Závazky Obce

1. Součinnost v rámci přípravy a realizace Projektu

1.1 Město se zavazuje předprojektovou a projektovou přípravu svých záměrů 

v rámci budování infrastruktury a územního plánování, jež má nebo by 

v budoucnosti mohla mít dopad na Projekt, průběžně konzultovat s Investorem, 

a to s cílem sladit potřeby Města a Investora. Město zejména zohlední Projekt 

v dalším územním plánování a nebude při přípravě případného nového 

územního plánu, resp. v rámci projednávání ÚP navrhovat na území dotčeném 

či souvisejícím s Projektem takové využití území, které by bylo v rozporu 

s realizovaným Projektem či by jej neumožňovalo realizovat za podmínek 

platných a obecně známých při uzavírání této Smlouvy.

1.2 Město, jakožto účastník správních řízení, resp. dotčený správní orgán (dle § 

136 odst. 2 správního řádu) a jakožto správce veřejných prostranství 

odpovědný za stav technického a dopravního vybavení Města, bude v rámci 

výkonu svých práv a povinností v mezích obecně závazných právních předpisů 

a dále dle svých možností poskytovat Investorovi součinnost při realizaci 

správních řízení vedených v souvislosti s přípravou a realizací Projektu a bude 

činit nezbytné právní úkony a organizační opatření v souvislosti s takovými 

řízeními bez zbytečného odkladu a řádně tak, aby správní řízení nebyla 

zdržována. Město učiní jakožto správce veřejných prostranství, odpovědný za 

rozvoj inženýrských sítí, jakožto zájmu veřejného, a za poskytování veřejné 

služby s tím související dle příslušných právních předpisů, veškerá nezbytná 

rozhodnutí a organizační opatření související s přípravou a realizací Projektu, 

pokud to bude v jejích kompetencích.

1.3 Město se zavazuje zajistit soulad veškerých svých právních úkonů v souvislosti 

s Projektem Investora a budováním infrastruktury s předpisy platného práva. 

Město, jakožto orgán odpovědný za správu území, správu veřejných 

prostředků, nakládání majetkem Města a za územní plánování, učiní v rámci 

výkonu svých práv a povinností v mezích obecně závazných právních předpisů, 

bude-li toho třeba, veškerá nezbytná organizační opatření a rozhodnutí k 

zabezpečení nerušené realizace Projektu Investora.

1.4 Město tímto uděluje Investorovi souhlas s realizací Projektu v rozsahu 

popsaném v Příloze č. 1 této Smlouvy a zavazuje se poskytnout Investorovi

5



bez zbytečného odkladu veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě 

požadovat, nezbytnou v rámci veškerých řízení týkajících se vydání územního 

rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu/rozhodnutí a 

veškerých dalších úředních povolení nezbytných k realizaci Projektu.

2. Připojení Projektu na inženýrské sítě

2.1 Město se zavazuje umožnit Investorovi připojení Projektu na veškeré pro 

realizaci a následné fungování Projektu nezbytné sítě technické infrastruktury 

včetně komunikací, které jsou ve vlastnictví Města, a dále se zavazuje 

poskytnout Investorovi součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, 

nezbytnou k připojení Projektu na sítě technické infrastruktury, které ve 

vlastnictví Města nejsou. Specifikace napojovacích bodů včetně kapacit 

nezbytných pro realizaci Projektu bude vyřešen mezi Městem a Investorem 

v návaznosti na vybudování nových inženýrských sítí a infrastruktury ze strany 

Města v lokalitě místní část Záluží.

2.2 Město dále poskytne Investorovi veškerou součinnost, kterou lze po ní 

spravedlivě požadovat, i v rámci veškerých řízení týkajících se umístění a 

vybudování veškerých sítí technické infrastruktury nezbytných pro realizaci 

Projektu na Pozemcích.

2.3 Město se zavazuje umožnit Investorovi vybudování příslušných sítí technické 

infrastruktury na pozemcích Města, zejména umožní Investorovi na pozemcích 

Města vybudování přípojky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, 

elektřiny a plynu, vše v rozsahu nutném pro realizaci Projektu a jejich napojení 

na veřejnou kanalizaci Města a ČOV, případně připojení na další inženýrské 

sítě ve Městě. Pro vyloučení všech pochybností se stanoví, že náklady na 

vybudování výše uvedené infrastruktury Projektu až po připojovací body si nese 

Investor sám. Město zejména umožní Investorovi bezúplatně v nezbytně 

nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou vstup na jakékoliv pozemky ve 

vlastnictví Města, které jsou nutné pro vybudování technické infrastruktury 

v rámci Projektu a zřízení sítí technické infrastruktury Investorem nebo jím 

pověřeným dodavatelem na těchto pozemcích.

2.5 Bude-li to k vybudování a následné údržbě sítí technické infrastruktury 

nezbytné či budou-li tak požadovat příslušní dodavatelé jednotlivých medií, jimž 

mají být příslušné sítě Investorem či Městem předány, či vlastníci dotčených 

pozemků, zavazuje se Město zřídit ve prospěch Investora či jednotlivých 

dodavatelů či Pozemků příslušná věcná břemena (služebnosti) v nezbytně 

nutném rozsahu za standardních podmínek na pozemcích Města.

3. Převzetí infrastruktury
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Město se zavazuje převzít do svého majetku následující části technické infrastruktury, 

vybudované Investorem na Pozemku, pokud takové sítě (či infrastruktura) nebyly 

převzaty dodavateli příslušných medií:

a) komunikace (silnice), chodníky,

b) vodovodní potrubí, kanalizace,

c) veřejná zeleň,

d) kabelové vedení veřejného osvětlení, stožáry a svítidla,

a veškeré uvedené sítě technické infrastruktury udržovat v provozuschopném stavu 

tak, aby nebyla ohrožena realizace Projektu či následné užívání Projektu k účelu, ke 

kterému byl Projekt zřízen. To vše formou kupní smlouvy kdy kupní cena bude 1000,- 

Kč.

Článek 4

Další práva a povinnosti Smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost (Město se 

zavazuje zajistit, že takovou součinnost poskytnou i příslušní správci technické 

infrastruktury a jiní smluvní správci Města), kterou po nich lze spravedlivě požadovat, 

nezbytnou k realizaci Projektu, především pak při vyřešení majetkoprávních vztahů mezi 

Městem a Investorem. V rámci výše uvedené součinnosti se Město zavazuje zejména 

vydávat souhlasy s realizací jednotlivých fází či součástí Projektu v míře, v jaké bude 

další projektová dokumentace a rozvoj Projektu odpovídat dokumentaci připojené 

v Příloze č. 1 této Smlouvy. Pokud Projekt bude v souladu s tomto dokumentací, 

zavazuje se Město nezasahovat do celkového urbanistického záměru Projektu, nebude 

požadovat po Investorovi realizaci úprav Projektu, které budou mít za následek zvýšení 

jeho pořizovacích nákladů. Smluvní strany na tomto místě zdůrazňují a potvrzují, že 

projektová dokumentace Projektu byla ze strany Investora s Městem více než dva roky 

projednávána a odpovídá urbanistických požadavkům Města a tyto adekvátně a ke 

spokojenosti Města reflektuje a zapadá do koncepce ÚP Města.

2. Město se zavazuje dodržet při uzavření této Smlouvy, popř. i následných smluv 

souvisejících s Projektem, veškeré formální náležitosti, především povinnosti stanovené 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby veškerá smluvní 

ujednání, jichž je Město účastníkem, byla řádně a platně uzavřena a v důsledku 

eventuálních pochybení Města nevznikla Investorovi škoda nebo nedošlo ke zpoždění 

s realizací Projektu.

Článek 5 

Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly, že budou postupovat bez zbytečných průtahů a vynaloží veškeré 

úsilí, aby bylo co nejrychleji dosaženo vydání kladného územního rozhodnutí v rámci Projektu. 

V návaznosti na vydání takového rozhodnutí se Smluvní strany dohodly, že následně smluvně
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upraví a dohodnou si mezi sebou konkrétní harmonogram realizace Projektu a jednotlivých 

kroků a prací v rámci Projektu.

Článek 6

Záruky a prohlášení Smluvních stran

1. Město tímto prohlašuje a zavazuje se zajistit vůči Investorovi, že ke dni podpisu této 

Smlouvy veškerá následující prohlášení a záruky jsou ve všech podstatných ohledech 

pravdivé, přesné, úplné a nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící.

Město prohlašuje a zaručuje Investorovi že:

1.1. její pravomoc uzavřít tuto Smlouvu a plnit práva a závazky z této Smlouvy jí 

plynoucí není žádným způsobem omezena;

1.2. Projekt Investora je v souladu s ÚP, jež je v současné době schvalován, resp. 

přijímán, resp. s rozvojovými záměry Města;

1.3. odsouhlasilo záměr Investora realizovat Projekt a tento Projekt Investora 

podporuje;

1.4. odpovídá za správu správního území a majetku Města v souladu s příslušnými 

zákonnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a že učinilo řádně veškeré úkony nezbytné pro platné 

uzavření této Smlouvy, které mu zákon o obcích ukládá.

2. Investor tímto prohlašuje a zavazuje se zajistit vůči Městu, že ke dni podpisu této 

Smlouvy veškerá následující prohlášení a záruky jsou ve všech podstatných ohledech 

pravdivé, přesné, úplné a nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící.

Investor prohlašuje a zaručuje Městu, že nabyl řádně do svého vlastnictví Pozemek od 

jeho původního vlastníka a má pravomoc uzavřít tuto Smlouvu a plnit práva a závazky z 

této Smlouvy mu plynoucí není žádným způsobem omezena.

Investor prohlašuje a zaručuje Městu, že se nenachází v platební neschopnosti, ani jeho 

statutární orgán a společníci, jakož že ani proti Investorovi, ani jeho statutárnímu orgánu 

ani společníkům není vedeno žádné trestní řízení.

Článek 7

Trvání smlouvy a její ukončení

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a je automaticky ukončena splněním 

posledního ze závazků Smluvních stran dle této Smlouvy. Smluvní strany vylučují
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veškerá zákonná ustanovení o předčasném ukončení této Smlouvy, a to v mezích 

dovolených kogentními normami.

2. Tato smlouva může být předčasně ukončena výlučně dohodou Smluvních stran.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Platnost a Účinnost smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou Smluvní stranou.

2. Doručování

Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle 

této Smlouvy bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, 

pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé 

Smluvní straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, prostřednictvím datové 

schránky, kurýrní službou na dále uvedenou adresu příslušné Smluvní strany:

(a) Město Čelákovice:

Adresa:

K rukám:

E-mail:

(b) Záluží park s.r.o. 

Adresa:

Náměstí 5. května 1/11, Čelákovice, 250 88 

Ing. Josef Pátek, starosta města 

mu@celakovice.cz

Kališnická 2889/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Ve věcech projektových, stavebních a technických:

Ing. Arch. I K tel. + 420  e-mail:

Ve věcech obchodních a právních:

A Pe , tel. 1: + 420  tel. 2: + , e-mail:

Jakékoliv oznámení, žádosti či jiného sdělení dle této smlouvy podle této Smlouvy bude

považováno za doručené:

(a) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím 

kurýra nebo doručováno osobně; nebo

(b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou 

poštou; nebo

(c) dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z 

jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu 

určenou shora uvedeným způsobem anebo na adresu zapsaného sídla příslušné
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Smluvní strany (bude-li odlišná), avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu 

nedojde, a to ani ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od jeho uložení na 

příslušném poštovním úřadu.

Výše uvedené adresy a telekomunikační spojení mohou být měněna jednostranným 

písemným oznámením doručeným příslušnou Smluvní stranou druhé Smluvní straně 

s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím pěti (5) pracovních dnů od 

doručení takového oznámení, avšak shora uvedené kontaktní údaje (adresy a 

telekomunikační spojení) Smluvních stran mohou být měněny pouze tehdy, pokud 

půjde o změnu, na základě které budou nová doručovací adresa a kontaktní údaje 

v sídle advokáta nebo společnosti poskytující právní služby v souladu se zákonem o 

advokacii, které se nachází v České republice.

3. Oddělitelnost

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nevymahatelným 

nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost 

ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do patnácti 

(15) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné 

nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným 

nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.

4. Stejnopisy

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován 

za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.

5. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Komplexní projektová dokumentace k Projektu

6. Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí a je interpretována podle práva České republiky.

Smluvní strany tímto prohlašují, že jim není známa existence žádného ústního 

ujednání, smlouvy či řízení některé Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon 

jakýchkoliv práv a povinností dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že 

veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně 

vymahatelné.

Obě Smluvní strany tímto prohlašují, že rozumí a souhlasí s obsahem Smlouvy a 

zavazují se plnit závazky ze Smlouvy vyplývající. Zároveň potvrzují svým podpisem, 

že tuto Smlouvu uzavřely podle jejich svobodné a vážné vůle.

NA DŮKAZ TOHO Smluvní strany připojují níže své podpisy:

Město Čelákovice Záluží park s.r.o.
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Jméno: Ing. Josef Pátek 

Funkce: starosta 

Datum: [BUDE DOPLNĚNO] 

Místo: [BUDE DOPLNĚNO]

Jméno: Victor Panfilov 

Funkce: jednatel 

Datum: [BUDE DOPLNĚNO] 

Místo: [BUDE DOPLNĚNO]
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