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Smlouva
zajištěnívýkonuÚzemně plánovací činnosti pro pořízení územního plánu pro územíobce'
l. Smluvnístrany'

Obec Radonice
se sídlem Na ská|e 185, 250 73 Radonice
zastoupená: starostou obce lng. Stanislavem Němcem
lČ: 002400681
a
lng. Jindřich Jukl

Mezilesí 600, 193 00 Praha20
r.č.57102110176
(neplátce DPH)

ll.

obec Radonice (dále jen ,,obec") usnesením zastupitelstva obce č. 9/9 ze dne 17.3.2016
Sb.' o
rozhodla o pořízění =Áeni,y územníhoplánu obce ve smyslu $ 44 zákonaÓ. 18312006
územního
územnímpiánování a staúebnímřádu (stavebnízákon) s označením ,,Změna č.5
plánu obce Radonice".
lll.
3 stavebníh o zákona kvalifikačnípředpoklady
24
odst.
smyslu
ve
splňuje
Jukl
Jindřich
$
lng.
"činnost
na základě osvědčení.ozvláštní odborné způsobilosti na
pň územně plánovací
lsetu územníhoplánování vydané Ministerstvem vnitra Čn e' ď1307222 dne 24.9.2002'
IV

pořízení územního
Předmětem této smlouvy je zajištění poŽadavků a cinností pro výkon
plánu pro Území obce dle $ 6 odst. 2 stavebního zákona'
V.

zavazuje zajistit dle
lng. Jindřich Jukl (dále jen ,,výkonný pořizovatel") se touto smlouvou
a zákona č. 50012004
Sb'
500/2006
č.
vyhlášky
pňtusnyi.r' ustanovenístaveonirro-z.ákona,
pro
obce.v rozsahu dle
plánu
území
šo. pro buecni úřad obce Radonice pořízení územního
pořizovatelské
Tyto
Radonice".
cl. ll. této smlouvy jako ,,Změna č.5 územníhoplánu obce
Radonice v
obce
činnosti bude vykonávaí s náleŽitou odbornou péčív souladu se zájmy
rozsahu
a
časovémreŽimu dle výše uvedených právních předpisů. DodrŽení obsahu
obce, které je
orgánů
spolupůsobení
včasném
a
řádném
práometu smlouvy ;e žaviste na
ujednáno ve smlouvě
od podpisu této
Vyronny pořizovatel se zavazuje, Že pořizovatelské činnosti zahá4í do 7 dnů
plánu
obce Radonice'
územního
.n..,lóuuý ňebo od předání podkiadů zádavatelem Změny č.5
k níŽ se
činností,
Předmét plnění ujednaný u teto smlouvě je splněn řádným vykonáním
výkonný pořizovatel zav áza|'
vt.

obecní úřad předá výkonnému pořizovateli včas věci, doklady, podklady a informace, 1eŽ
jsou nutné kzařízení záleŽitosti'
'óoecni
obce,
úřad zajistí zveřejňování souvisejicích listin a dokumentů na úředníchdeskách
dokumentů'
příjem
a
listin
případně jiným u on"i obvyklým způsoóem, řádné rozesílání a
vnóone termíny a prostory pro poŽadovaná jednání'
rozsah
obecní úřad iajisii vyŘoíňeml pořizovateÍi písemnou plnou moc, Ve které stanoví
zmocnění potřebný k plnění dle této smlouvy'

vil.

obec se zavazujezaplatit výkonnému pořizovateli úplatu za plnění dle teto smlouvy.
ÚóĚi;;" ;'ruuí.'i'i stranami sjednává za jednotlivou etapu pořizování zvlášt' následovně:

předání projednaného a upraveného návrhu zadání zastupitelstvu obce ke schválení
podle $ 47 štavebníhozákona - částka 5.ooo,- Kč (pět tisíc korun českých),
vyhodnocení výsledků společnéhoprojednání a zajištění činnostípodle $ 51
siavebního zákona _ částka 9'ooo,- Kč (devět tisíc korun ěeských),
vyhodnoceníveřejného projednání a zajištěníčinnostípodle $ 53 stavebního zákona
- částka 9.ooo,- Kč (devět tisíc korun českých),
vydání Územního plánu, záznamy o účinnosti,návrh na vloŽení dat do evidence
ú2emně plánovací činnosti - částka 5.o00,- Kč (pět tisíc korun českých).

vllt.
je
záleŽitosti podle této smlouvy prostřednictvím
zařizovat
pořizovatel
oprávněn
Výkonný
dalšíchosob a nese za jejich cinnost odpovědnost.
tx.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích'
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lng. \}íhdřich Jukl

