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S M L O U V A
dle ust. § 51 občanského zák.
o kompenzacích ekologické újmy vzniklé v souvislosti se stavbou supermarketu Lidl v Hořovicích 



uzavřená dne níže uvedeného
mezi třemi smluvními účastníky:



Občanské sdružení Děti Země – Centrum pro podporu občanů, se sídlem: 301 25 Plzeň, Tylova 23, IČ: 75054841, zastoupené členem výboru Martinem Hyťhou
(dále jen Děti Země )

a


Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem: 158 00 Praha 5, Nárožní 1359/11, IČ: 26178541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 42824, jednající svým společníkem Lidl Holding s. r. o., se sídlem: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ: 26135094, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod č. j. C 73294, jednající dvěma jednateli Janem Siersem a Martinem Skleničkou, zastoupená dle pověření Vojtěchem Janíčkem, vedoucím expanzní kanceláře Cerhovice
(dále jen Lidl )

a


Město Hořovice, se sídlem městského úřadu na adrese: Palackého nám. 2
26801 Hořovice, IČ: 00233242, zastoupené starostou Mgr. Janem Hájkem 
(dále jen město Hořovice) 





t a k t o :




	Záměrem Lidl je výstavba prodejny potravin s parkovištěm a okružní křižovatkou v kat. území a obci Hořovice mezi ulicemi Fügnerova a Tyršova na pozemcích parc. č. 1825/1, 1817, 1818/1, 1818/2 a 1816. Na výše uvedených pozemcích určených pro výstavbu rostou dřeviny, tj. stromy a keře uvedené v  inventarizaci dřevin, kterou zpracoval Ing. Václav Štěpán, Koterovská 42, Plzeň, č. zakázky 19/P/05. Současně byl na základě objednávky Děti Země zpracován znalecký posudek soudním znalcem Ing. Samuelem Burianem, Růžová 388, Průhonice, a to dne 12. 02. 2006 pod číslem posudku 80/1/2006. K realizaci výstavby prodejny potravin Lidl bylo Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí vydáno pod zn. Výst.11689/05/J dne 09. 01. 2006 rozhodnutí o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les. Proti tomuto rozhodnutí podaly Děti Země odvolání a nenabylo tedy dosud právní moci.


	Na společném jednání smluvních účastníků, které proběhlo dne 27. 02. 2006 za účasti zástupce města Hořovice, byl konstatován zájem smluvních účastníků na zachování některých nejkvalitnějších stromů, na kompenzaci ekologické újmy provedením odpovídající náhradní výsadby ve městě Hořovice, na výše uvedené výstavbě okružní křižovatky a rovněž i na realizaci projektu Panské zahrady – sadové úpravy od projektantky Ing. Hany Cílkové. Smluvní účastníci dospěli ke kompromisnímu řešení, které bude vyhovovat i občanům a návštěvníkům města Hořovice. Smluvní účastníci se proto dohodli tak, jak je níže v této smlouvě uvedeno.




II.

	Lidl se zavazuje nepokácet a umožnit zdárný růst dřevin označených ve výše uvedeném znaleckém posudku Ing. Samuela Buriana jako pořadové číslo 1, 21, 23 a 29. Těmto dřevinám bude věnována dostatečná péče a bude zabezpečena jejich ochrana.


	Lidl se zavazuje za pokácené stromy a keře nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci posledního stavebního povolení na prodejnu potravin Lidl realizovat toto:


	terénní, stavební a další úpravy v lokalitě Panská zahrada v Hořovicích za částku 1.500.000 Kč (slovy: jedenmiliónpětsettisíckorunčeských) v souvislosti s realizací projektu parku;


	náhradní výsadbu v této lokalitě, přičemž náklady na výsadbu budou činit minimálně 1.500.000 Kč (slovy: jedenmiliónpětsettisíckorunčeských);



	náhradní výsadbu na dalších lokalitách v Hořovicích, které určí město Hořovice se souhlasem Dětí Země, přičemž náklady na náhradní výsadbu budou činit 2.500.000 Kč (slovy: dvamiliónypětsettisíckorunčeských).


Stavba prodejny Lidl bude zahájena po nabytí právní moci všech potřebných stavebních povolení.


	Pověřeným zástupcům Děti Země bude umožněna průběžná kontrola plnění výše uvedených závazků. 






III.

1.	Sdružení Děti Země bude respektovat ustanovení a závěry této dohody a umožní dohodnuté pokácení dřevin dle této smlouvy, která omezuje oprávnění Lidlu vyplývající z výše uvedeného rozhodnutí Městského úřadu Hořovice ze dne 09. 01. 2006 o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les.

2.	Sdružení Děti Země se za předpokladu, že Lidl bude respektovat ustanovení této smlouvy a nedojde k zásadní změně v projektu stavby supermarketu Lidl v Hořovicích, dále zavazuje nenapadat žádným způsobem další postup výstavby, tj. umožnit vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na prodejnu potravin a další objekty Lidl a rovněž i na okružní křižovatku. Smluvní účastníci se společně zavazují řešit všechny případné další spory a nedorozumění dohodou. 

3.	Sdružení Děti Země vezme nejpozději do jednoho dne ode dne podpisu této smlouvy zpět své odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Hořovice, odboru výstavby a životního prostředí zn. Výst. 11689/05/J ze dne 09. 01. 2006 o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les, které je datováno 30. 01. 2006 a bylo doručeno Městskému úřadu Hořovice dne 01. 02. 2006 a ve kterém je navrhováno odvolacímu orgánu zrušení výše uvedeného rozhodnutí o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les a umožní tak nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

4.	Sdružení Děti Země prohlašuje, že tuto smlouvu nepovažuje za vzdání se svých budoucích práv a nebude v tomto smyslu napadat platnost a účinnost ustanovení této smlouvy.



IV.

Město Hořovice jako smluvní účastník vyjadřuje podpisem svého starosty na této smlouvě souhlas s výše uvedeným smluvním ujednáním. 



V.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti pro smluvní účastníky dnem jejího oboustranného podpisu. Ustanovení této smlouvy uvedená v čl.II budou uskutečněna za podmínky nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí Městského úřadu Hořovice, odboru výstavby a životního prostředí zn. Výst. 11689/05/J ze dne 09. 01. 2006 o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les, tj. za podmínky, že sdružení Děti Země vezme bez prodlení po uzavření této smlouvy zpět své Odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí ze dne 30. 01. 2006 doručené Městskému úřadu Hořovice dne 01. 02. 2006, ve kterém je navrhováno odvolacímu orgánu zrušení výše uvedeného rozhodnutí o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les a umožní tak nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.




VI.

Smluvní účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, tato smlouva je pravým výrazem jejich vůle a je pro ně dostatečně určitá a srozumitelná. 

Přílohou této smlouvy je zastavovací situace prodejny potravin Lidl.


V Hořovicích dne



	_____________________				_______________________
	Děti Země, o. s.					Lidl Česká republika v. o. s.
	Martin Hyťha						Lidl Holding s. r. o.
	člen výboru						Vojtěch Janíček
								dle pověření




___________________________
Město Hořovice
Mgr. Jan Hájek
starosta

