
I Dohoda o výstavbě veřejných komunikací a osazení veřejné zeleně 

2014/1257/MO.DOBCH 

Městská část Praha 8 

se sídlem: Zenklova 1/35, 18048 Praha 8 - Libeň 

Jé: 000 63 797 

DiČ: CZ00063797 

zastoupená: zástupcem starosty MČ Praha 8 p. Ondřejem Grosem 

dále též jen jako "Praha 8" 

a 

Konsorcium Rohan, s. r. o. 

se sídlem: U Sluncové 666112a, 18600 Praha 8 - Karlín 

IČ: 278 93 669 

DiČ: CZ 27893669 

zastoupená: jednateli společnosti - p. Ondřejem Valentou a Ing. Leošem Anderle 

(společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
124763) 

dále též jen jako "Developer" 

(společně též jen "Strany" nebo "Smluvní strany") 

uzavírají dle § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto dohodu: 

Článek 1 

a) Městské části Praha 8 je na základě zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Hlavního města Prahy Č. 55/2000 Sb. HMP, 
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěřena 
do správy nemovitost - pozemek parc. Č. 767/5, o výměře 39687 m2, k. Ú. Karlín 
v Praze 8. 

b) Developer uzavřel s Hlavním městem Prahou dne 29. července 2008 Smlouvu o realizaci 
projektu - Projekt revitalizace a urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova. 

c) Součástí realizace projektu je mimo jiné vybudování veřejných komunikací, vč. vybudování 
inženýrských sítí pod nimi, a osazení veřejné zeleně, jak je graficky znázorněno v příloze Č. 1 
této dohody. 



Článek 2 

a) Praha 8 jako správce dotčeného pozemku tímto uděluje souhlas s vybudováním veřejných 
komunikací, vč. vybudování inženýrských sítí pod nimi, a osazení veřejné zeleně, v rozsahu 
vyznačeném v příloze Č . 1 této dohody. 

Článek 3 

a) Dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, po jenom pro každého účastníka, jedenkrát pro 
účely stavebního řízenÍ. 

Příloha: Grafické znázornění ploch pro realizaci veřejných komunikací a zeleně na pozemku 
parc. Č. 767/5, k. Ú. Karlín 

r25 -11- 2014 V Praze dne .. .. ............ . 

Ing. Leoš Anderle 

jednatel společnosti 

jednatel společnosti 
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