Město Černošice,
Riegrova 1209, 252 28 Černošice

www.mestocernosice.cz,
e-mail: investice@mestocernosice.cz, telefon: 251 08 15 13 (31), fax: 251 64 06 07

Smlouva o užívání veřejného prostranství
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:
Město Černošice, IČ.:00241121, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 na straně jedné, jako správce poplatku za užívání veřejného prostranství
(dále jen „ správce poplatku“) a
Poplatník poplatku za užívání veřejného prostranství

1)
2)

Titl.

jméno

příjmení (název, obchodní firma, popř. druh podnikání)

dat. narození (IČ)

telefon

adresa trvalého pobytu (adresa zapsaná v obchodním rejstříku, adresa sídla) nebo jiná adresa pro doručování (označte hvězdičkou)
ulice

PSČ

č.p., č.e.

město, obec a část města či obce

( dále jen „poplatník“).

Poplatník prohlašuje, že je oprávněn na základě

I.

pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu

k umístění a provedení stavby (zařízení) na dobu

územního souhlasu stavebního úřadu

přípojky kanalizace

souhlasu k ohlášení stavby (zařízení)

kNN elektrické přípojky (rozvodů)0,4 kV, 1kV

pravomocného rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace

kabelů elektronických komunikací (O2, UPC apod.)

jiného veřejnoprávního titulu

řadů:

Spis Zn., č.j. ze dne:

dočasnou do

přípojky vodovodu

vodovodního

VN rozvodů 22kV

kanalizačního

trvalou
STL plynové přípojky
veřejného osvětlení

plynového

jiné stavby nebo zařízení:

Správce poplatku touto smlouvou poplatníkovi přenechává k užívání část pozemku

II.

číslo pozemku dle KN

o výměře m2

ulice

před č.p. (č.e.)

za účelem umístění a provedení stavby nebo zařízení dle specifikace v článku I této smlouvy na dobu specifikovanou v článku III. této smlouvy.

Časové období, na které správce poplatku touto smlouvou poplatníkovi přenechává k užívání část pozemku dle
umístění a provedení stavby nebo zařízení specifikovaného v článku I. této smlouvy je:

III.

den počátku užívání veřejného prostranství

VII.

VIII.
IX.

celkem dnů

Specifikace rozsahu záboru části pozemku uvedeného v článku II. této smlouvy

IV.

V.
VI.

den konce užívání veřejného prostranství

článku II. této smlouvy pro

druh záboru dle bodu 6 přílohy č.1

rozsah v m2

počet dnů

Kč

velikost plochy dle bodu 5 přílohy č. 1

o výměře m2

počet dnů

Kč

Poplatník se zavazuje, že část pozemku specifikovanou v čl. II. a IV. této smlouvy, bude užívat pouze k účelu stanovenému v článku I. smlouvy.
V případě, že poplatník zjistí, že nemůže dodržet termín ukončení prací, k jejichž provedení je mu předmětný pozemek touto smlouvou předáván
na dobu uvedenou v článku III. této smlouvy, je povinen s předstihem min. 3 pracovních dní požádat správce poplatku o prodloužení doby trvání
užívání veřejného prostranství pro účel uvedený v článku I, o čemž bude sepsán dodatek k této smlouvě a je povinen zaplatit částku za další
užívání veřejného prostranství, která mu bude doúčtována. Výpočet a výše částky včetně způsobu úhrady jsou totožné s čl. IV. a VI. této smlouvy.
Poplatník je povinen zaplatit správci poplatku poplatek za užívání veřejného prostranství, který se skládá ze dvou částí. První část poplatku je
tvořena poplatkem vyměřeným podle bodu 6 přílohy č. 1 k této smlouvě, což je částka odvíjející se od rozsahu výkopu vč. upravované části
vozovky komunikace a časového úseku a druhá část se odvíjí od velikosti plochy na pozemku veřejného prostranství, která bude využita podle věty
druhé, bodu 5 přílohy č. 1 k této smlouvě, tzn. zejména k dočasné deponii výkopku, materiálu a odstavení stavebních mechanismů, pomocí nichž
budou stavební práce prováděny a který je stanoven vyhláškou města Černošice č. 3/2009, a to bankovním převodem na č. účtu 19388063349/0800, variabilní symbol 1343 nebo v hotovosti do pokladny Městského úřadu Černošice nejpozději před zahájením užívání veřejného
prostranství ve smyslu této smlouvy.
Kč
Celková výše poplatku za užívání veřejného prostranství je:
Poplatník je povinen dodržet při užívání veřejného prostranství všechny podmínky uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě.
Za nedodržení povinností poplatníka stanovených touto smlouvou byly smluvními stranami sjednány tyto sankce jako smluvní pokuta :
a)

b)
c)

Za nedodržení povinností stanovených v příloze č.1 bodu 1. až 5 a 9. až 11 a článku V. až VIII. této smlouvy je poplatník povinen uhradit správci poplatku
smluvní pokutu ve výši 100,--Kč za každý započatý den prodlení .
Za nedodržení povinností stanovených h v příloze č.1 bodu 6. až 8. je poplatník povinen uhradit správci poplatku smluvní pokutu ve výši 2000,-- Kč za každý 1 m2
plochy veřejného prostranství, ve které byla prováděna stavba nebo umístěno zařízení.
Za nedodržení povinností stanovených v příloze č.1 bodu 12. a článku X. této smlouvy je poplatník povinen uhradit správci poplatku smluvní pokutu ve výši
5000,-- Kč za každý započatý den prodlení počínaje ode dne doručení výzvy k provedení k zajištění odstranění vzniklých závad dle přílohy č.1 bodu 12.

X.

V případě užívání veřejného prostranství pro účel umístění a provedení stavby, poplatník odpovídá u komunikacích kategorie A po dobu 5 let,
kategorie B po dobu 3 let a kategorie C o dobu 1 roku za kvalitu obnoveného povrchu komunikace a to ode dne předání dotčeného úseku
komunikace nebo veřejného prostranství městu Černošice prostřednictvím odboru technických služeb MÚ Černošice dle bodu 10 příl. 1 smlouvy.

XI.

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že skutečnosti v ní uvedené odpovídají pravdě, že její sepsání a podepsání je projevem jejich pravé a svobodné vůle
vykonat povinnosti a respektovat práva ze smlouvy vyplývající, jakožto i z jejích příloh, které poplatník převzal a že plně souhlasí s jejím obsahem, který prohlašují za
nesporný. Tato shodná konstatování stvrzují svými podpisy připojenými pod tuto smlouvu.

……………………………
správce poplatku

……………………………..
poplatník

Smlouva byla uzavřena dne:
2009
Kč

