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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Odbor evidence, správy a využit í  majetku   

 

Pan 

Michal Skorkovský 

Vokovická 384/52 

160 00  Praha 6 
 

 

Váš dopis zn.  Č. j. Vyřizuje / linka Datum 
  SVM/VP/229709/16/hl Ing. Hlavicová / 2408 16.02.2016 

 

 

Praha 6, Dejvice, Gymnasijní, náhradní výsadba za dřeviny odstraněné v rámci 

akce TELEHOUSE - servisní středisko operátorů (investor GP26 a. s.)  

 

DOHODA 

O  PROVEDENÍ  STAVBY 
 

 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

 

GP26 a. s. 

se sídlem Generála Píky 430/26, Praha 6, PSČ 160 00 

zastoupená Radkem Pokorným, statutárním ředitelem 

IČ: 247 63 896 

dále jen jako „stavebník“ 

 

a 

 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 01 

zastoupené Ing. Radkem Svobodou  

ředitelem odboru evidence, správy a využití majetku MHMP 

IČ: 000 64 581 

dále jen jako „Praha“ 
 

 

 

Článek I. 

 

„Praha“ je vlastníkem pozemků v k. ú. Dejvice parc. č. 300/10, o výměře 333 m
2
 a 

parc. č. 300/17 o výměře 1913 m
2
, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, pro katastrální území Dejvice na listu 

vlastnictví č. 2510. Dále jen „pozemky“. 
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Článek II. 

 

„Stavebník“ zrealizuje náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy za dřeviny 

odstraněné v rámci akce „TELEHOUSE - servisní středisko operátorů“, v Praze 6, 

Dejvicích. „Stavebník“ na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy uvedených v článku I. 

vysadí aleje stromů na středovém zeleném pásu, který bude vybudován v ul. Gymnasijní 

v rámci plánované výstavby projektu KES – propojení ulic Svatovítská a Gymnasijní 

v její části, která je nejblíže budoucího objektu TELEHOUSE. „Stavebník“ na vlastní 

náklady vysadí nejméně 30 ks stromů (např. druh rodu Tylia, Acer, Aesculus, Juglans, 

Fraxinus, Carpinus) o obvodu kmene 26 - 30 cm.  
 

 

 

Článek III. 

 

Předmětem této dohody je souhlas „Prahy“ s realizací a trvalým umístěním dřevin 

(vysazených dle čl. II) na „pozemcích“ a souhlas s dočasným záborem části „pozemků“ 

za účelem realizace prací „stavebníka“ uvedených v čl. II.  
 

 
 

Článek IV. 

 

1. Práce uvedené v čl. II. a případně uloženou následnou péči zajistí stavebník na svoje 

náklady.  

 

2. V případě, že do konce roku 2020 nebude vydáno územní rozhodnutí na akci KES, 

zajistí investor na vlastní náklady náhradní výsadbu do parku mezi Evropskou třídou a 

Velvarskou ulicí. 
 

 

 

Článek V. 

 

„Praha“ i „stavebník“ shodně prohlašují, že se tato dohoda uzavírá pouze pro naplnění 

dikce ustanovení § 9 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění. 
 

 

 

Článek VI. 

 

1. Tato dohoda je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami dohody. 
 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž „stavebník“ obdrží dva a 

„Praha“ jeden. Změny nebo dodatky této dohody lze provádět pouze písemnou formou, 

jinak jsou neplatné.  
 

3. Ve věcech touto dohodou výslovně neupravených se právní vztahy řídí obecně 

závaznými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku 

v platném znění.  
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4. „Praha“ i „stavebník“ prohlašují, že vzhledem k tomu, že tato dohoda neřeší 

majetkové ani jiné právní vztahy, nebude uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 

vedené hl. m. Prahou. 

 

5. „Praha“ i „stavebník“ shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 

určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

Za „stavebníka“: Za „Prahu“: 

 

 

V Praze dne V Praze dne 

 

 

 

 

 Radek Pokorný Ing. Radek Svoboda 

statutární ředitel                                                        ředitel odboru evidence, 

                                                                                  správy a využití majetku 
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