252 31 VŠenory

č.j.: 1017/2017
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Všenory, 29.9.2017

Věc: Zákon č. 6/1999 sb.

vážený pane,

v příloze posíláme vámi požadovanou korespondenci, která proběhla mezi obcí a firmou KRIJCOS.
jinak se problematika řešila na pracovních schůzkách zastupitelstva, které na požádání navštěvoval
zástupce firmy KRIJCOS pan architekt Herman, dvakrát Ing. Chlad. Další jednání probíhala i na úrovni
Ing. Herman - Mgr. Reif. Předmětné jednání dosud nebylo uzavřeno a vzhledem k požadavku na
uskutečnění referenda nejspíš uŽ ani pokračovat nebude.

Z. Seidler
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Obeutí ÚÍdtj Všenuiy
k ruk. starosty
Ing Z. Seidlera
Všenory
252 31j

Všenory dne 6.5.2016
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Věc: revitalizace areálu Krijcos

b

l
l

dovoluji si Vás požádat o poskytnuti dalšího setkání se všenorskými zastupiteli počátkem
června, konkrétnítermín můžeme dohodnout telefonicky. Budeme mít hotovou za naši
stranu finální variantu hmotové studie pro uvažovanou bytovou výstavbu, nyní včetně
objektů na pozemcích Senior rezidence. Budou dopracovány i pohledy od Brunšova. Dále
bude hotova konečná verze budovy Krijcos, fitness a restaurace.
Rád bych v nějakém rozumném čase znal závazné stanovisko VŠenor k uvažovanému
projektu ze dvou důvodů. Prvním je pokračovániv projekčních pracích Bytů Všenory, které
už budou stát někde k 15mil. KČ. Jedná se o poměrně značnou částku, kterou bych nerad
odepsal na rozdíl od stávající studie, kde se pohybuji někde kolem 1mil. KČ Druhým důvodem
je, jak jsem předesílal na našem jednání se všenorskými zastupiteli, že bych začal chystat
projekt na novou výrobni halu pro recyklaci solárních panelů, kterou potřebujeme
vybudovat pro naší společnost Recycling Systems, s.r.o. Zde bychom splnili souČasné limity
stávajÍcÍho územního plánu, pokud by byl zásadní rozpor k uvažované bytové výstavbě
v první variantě.
Předem děkuji za stanovení termínu.

S pozdravem
(
Ing ic r C ad
člen před a n
Krijcos es, as.
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vážený pane starosto,

'

i

s., se ňdtem K. Mašity 409, 252 31 VŠenory, Česká republi a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 7413, IČO 49824210, DIČ CZ49824210
Bankovní spojení: Komerční bank& a s., pob, PTaha 5-Smíchov, č. ú. 547 346 37I/Oi00, 798 844 0277/0100
Tej.: +420/257 711 006, 257 711 024, 257 711 373, GSM +420/777 711 250, Fax +420/257 711 588
e-mail: k.rijcos@login,cz, l:tctp://www.kňjcos.cz

Obecní úřad Všenory
U Silnice 151, 252 31 Všenory, okres Praha-západ
Tel. 257711010; email: obec@vsenory.cz

KRIJCOS CS, a.s.
Vážený pan
Ing. Richard Chlad
člen představenstva Krijcos cs, a.s.
Květoslava Mašity 409
252 31 VŠenory

č.j.: 50512016

Všenory, 17.5.2016

Věc: Areál Krijcos

Vážený pane inženýre,
k vašemu písemnému návrhu na uspořádáni dalšího společného setkání v měsíci červnu,
jehož přesné datum bude stanoveno dodatečně, sděluji tyto následující zastupitelstvem
předběžně přijaté územně plánovací ukazatele:
l) Stavební prostor Senior Všenory
-

koef. zastavěné plochy 0,2
max. výška budov 13,5 m od nejnižšího bodu stavby
počet podlaží nestanoven

2) Stavební prostor KRIJCOS
-

koef. zastavěné plochy 0,2
max. výška budov 13,5 od stejné vrstevnice na komunikaci Květoslava Mašity
3 NP
cca 25% komerčních, příp. sportovních ploch

V obou případech je nutné vzít v úvahu nutné řešení nárůstu kapacity ZŠ i MŠ a to úměrně
;
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konečnému nárůstu počtu obyvatel.

;
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V případě, že bude nalezeno společné stanovisko, považujeme za vhodné následně zakotvit
dohodnuté podmínky do oboustranně připomínkovaného regulačního plánu a do naší společné
plánovací smlouvy.
S přátelským pozdravem

Ing. Zděně Seidler
starosta

K. Mašity 409
252 31 Všenory
Obecní úřad Všenory
k ruk. starosty a zastupitelů obce
U silnice 151
252 31Všenory

Všenory dne 7.7.2016

vážený pane starosto a vážení pánové zastupitelé,

předpokládám, že jste již z naší strany (společnosti Krijcos) obdrželi dopis zpracovaný naším
projektantem ing. arch Hermanem s nadefinovanými parametry potřebnými pro další postup projekčních
prací souvisejícími s revitalizací stávajícího firemního areálu. Přesto bych rád dodal tímto dopisem ještě
pár slov k současné situaci,
Znovu bych chtěl shrnout současný stav, Na stávající ploše areálu Krijcos jsou dnes stavby nevyhovující
současným potřebám nejen naší společnosti. Areál je neatraktivní pro případné nájemce díky poměrně
obsáhlé nabídce nově budovaných obchodních ploch v okolních obcích. Současný technický stav budov
pocházejících částečně ze sedmdesátých let musím vyřešit v předstihu s ohledem na provoz firmy, která
stále zaměstnává více než 100 zaměstnanců i po velkých státních zásazích do loterijního průmyslu. Spíše
ze setrvačnosti provozujeme fitness a bowling s restaurací. Fitness jsme museli opět převzít pod Krijcos
po pokusu rozúčtovat daň z nemovitosti na pronajatou plochu. Provozovatel bowlingu vyhrožuje výpovědí
co tři měsíce.
Poměrně dlouho jsem se zabýval možným využitím stávajícího pozemku, V úvahách jsem se více zabýval
variantami o rozšiřování výroby v nových halách majíc na paměti stanoviska vedení obce z let 2000 až
2004.
Po sérii fiasek akce ,,Senior Všenory", kdy nám všem zúčastněným bylo jasné, že výsledkem investice
budou maximálně rozestavěná torza čehosi, jsem se opět začal zabývat myšlenkou možné bytové
výstavby, spojení obou území do jednoho funkčního, životaschopného celku. Úvodní studie při splnění
regulí platného územního plánu ovšem přinesly rychlé negativní závěry ohledně ekonomiky uvažovaného
projektu. V zadaných parametrech se nevyplatí cokoliv budovat. To zřejmě došlo i tuším čtyřem bývalým
investorům ,,Senioru Všenory", kteří na základě jednohlasného rozhodnutí poslali celou společnost
v minulém týdnu do insolvence. Pro obec toto téměř desetileté developerské trápení znamená opětovný
Ĺ
nulový přínos.
Poměrně příjemnou změnou pro mne však byly nezvykle kladné reakce některých členů zastupitelstva při \
našich náhodných setkáních, kdy jsem informoval o odkoupení pohledávek od věřitelů ,,Senior Všenory".
Na jejich základě jsem obratem zadal zhotovení poměrně obsáhlé studie netušíc, co za opětovné negativní ::
reakce u některých mne do té doby anonymních zastupitelů vyvolám. Nechci být příliš osobní, nicméně
pro mne byl výstup ze společného jednání velmi frustrující. Silně mi to připomnělo poměrně hloupá
rozhodnutí z minulých desetiletí, kdy byla obec téměř paralyzována zcela odlišnými názory jednotlivých
zastupitelů na cokoliv. Politice nerozumím, Stále velmi naivně doufám v podporu projektu všemi
zastupiteli bez ohledu na politickou příslušnost. Bez Vaší podpory, naší společné práce, odpovědnosti na
Krijcos CS, a s., se sídlem K. Mašity 409, 252 31 Všenory, Česká republika, zapsaná v obchodníin rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 7413, IČO 49824210, DIČ CZ49824210
Bankovní spojení: Komerční banka, a s., pob. Praha 5-Smíchov, Č. ú. 547 346 371/0100, 798 844 0277/0100
Tel.: +420/257 711 006, 257 711 024, 257 711 373, GSM +420/777 711 250, Fax +420/257 711 588
e-mail: kl'jjcos@login.cz, http://www.krijcos.cz
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příštích pět a více let to Vážení nepůjde. Máme jedinečnou možnost Všenory posunout na úroveň okolních
obcí.
Poslední verze studie je výsledkem kompromisu, u kterého vím, že má ještě ekonomicky šanci uspět,
pokud se povede veškeré byty v areálu prodat. Ze všech ostatních variant, které byly zpracovávány se
domnívám, že vypadá atraktivně, v rámci okolí velmi dobře. stávající všenorští občané, kteří se přišli se
studií seznámit, na ni reagovali veskrze pozitivně.
podotýkám, jedná se stále jen o studii. To znamená, že je tu stále prostor na některé drobné úpravy,
dořešení situací z hlediska profesí j schvalovacích orgánů. Následně se budou tyto orgány vyjadřovat
i ke konkrétním projektům jednotlivých objektů. Rovněž jsem Vám avizoval, že chci celou akci budovat
minimálně ve třech či čtyřech etapách v průběhu příštích pěti až šesti let. I v současné době, kdy je
poptávka po nových bytech vysoká, není nikdo schopen odhadnout vývoj realitního trhu společně s
prognózou ekonomiky na tolik let předem. Rok 2008 se může kdykoliv zopakovat. Proto k investici
přistupuji opatrně.
Neustále nabízím komukoliv z Vás či občanům Všenor náhled na detailní studii, zpřístupnění podkladů,
osobní schůzku, bohužel ne každý této možnosti využil. Mrzí mě to o to víc, že názor každého z Vás, pokud
je věcný, mne zejména v přípravné fázi zajímá. Jedná se o velký projekt s nemalými náklady. S velkým
dopadem na zkvalitnění života a rozvoj obce. Dle mého názoru Všenory desetiletí strádají na úkor
okolních obcí. Jsou čÍm dále tím méně atraktivní jak pro mladou generaci stejně jako pro podnikatele, kteří
mohou obci pomoci s rozvojem nejvíce.
Sousední obce prodělaly poměrně překotný rozvoj. Neustále se rozvíjí a rozšiřují. Bohužel se ještě budou
zhoršovat některé podmínky, jak v dopravě, tak školství. Sám z toho radost jako váš soused nemám.
Dovolím si otázku: Vy jako zastupitelstvo, blokovali jste, popř. měli zásadní připomínky k okolním
územním plánům na rozvoj Dobřichovic, Let, Řevnic, Černošic apod. v uplynulých letech? Předpokládám,
že se Vámi nebylo nic konzultováno a každá obec si dělala vše, co pro ni bylo prospěšné.

P
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Důvody, které Část zastupitelů uvádí jako problémové při posuzování našeho záměru, nevyvolala stavba v
rámci našeho areálu včetně problému se školou a školkou. Ty tu již objektivně jsou a domnívám se, že
uvádět je jako důvod k zastavení rozvoje obce je alibistické řešení. Rád s přípravou nového školního řešení
vypomohu. Po jednání s vedením školy a některými zástupci obce jsem rozhodnutý se zapojit jak ideově
tak finančně do smysluplného projektu školy a školky. Bohužel v dané chvíli se dostáváme do paradoxní
situace, kdy chybí návrh jakéhokoliv komplexního řešení v provázanosti na další rozvoj obce. S akcí Byty
Všenory či bez ní. "Flikování" současného stavu jako generační řešení neobstojí. Můj osobní návrh je
vybudovat kompletně nové společné školní a předškolní zařízení na pozemku stávající mateřské školy a
jídelny z následujících důvodů. Ideální poloha pozemku a přístup, malé výškové rozdíly. Možnost
etapovitého postupného rozšiřování objektu v návaznosti na Byty Všenory. Velká flexibilita změny typu
učeben dle populačního vývoje a nároků na změny budoucích technologií. Výrazné snížení provozních
nákladů v desetiletém a delším časovém horizontu. Tím, že se jedná o bývalou stavbu akce Z,
předpokládám do budoucna i vyšší servisní náklady. Jsem osobně přesvědčen, byť se to na první pohled
nezdá, že je celá akce finančně zvládnutelná i s ohledem na to, že po jejím dokončení lze nalézt nové
obchodní využití pro dvě ze stávajících tří školních budov majetku obce, popřípadě tyto objekty zpeněžit.
Bohužel se mi nepovedlo setkat se s ekonomickým vedením obce a zjistit konkrétní požadavky na
financování.
Po zkušenostech ing. arch Hermana s projektováním a realizací podobného zařízení v Kostelci nad Labem
bych finančně přispěl následujícími částkami (zajištěno smlouvou o spolupráci) :
-

zajištění projektové dokumentace nového školského zařízení
profinancování IT technologie školského zařízení či jiná spoluúčast tam, kde nejde čerpat možné
dotace

profinancování IT knihovního systému v objektu Radnice
Zhruba lze konstatovat, že v našem plánovaném areálu bude 20.000 - 20.800m2 ploch pro bydlení.
Celková plocha se zmenšuje o cca 1200 - 2000m2. Tudíž lze předpokládati snížení počtu dětí všech
věkových kategorií o 10% oproti propočtům předložených na jednání dne 15. 6 .2016 na základní Škole.

l'

l'

V rámci zachování dobrých vztahů Vám jako Obci nabízím příspěvek dle tabulky níže. přesný počet m2 se
upřesní před podáním Územního rozhodnutí na náš projekt. V předstihu dojde i k uzavření ,,smlouvy o
spolupráci", která bude definovat vzájemnou součinnost.
Forma příspěvku může být jak finanční takí plněním, Či zajištěním některého z plnění, dle dohody.

objekt

bm:y

příspevěk Krijcos v kč l m2

celkem

Al

O

O Kč

O Kč

A2

1668

O Kč

O Kč

BI

3752

250 Kč

938 000 Kč

B2

2177

250 Kč

544 250 Kč

B3

1876

250 Kč

469 000 Kč

B4

3752

350 Kč

1 313 200 Kč

B5

2177

350 Kč

761 950 Kč

Cl

1784

400 Kč

713 600 Kč

C2

965

400 Kč

386 000 Kč

C3

1201

400 Kč

480 400 Kč

C4

1513

400 Kč

celkem

20865

605 200 Kč
6 211 600 Kč

Finanční situace investora akce bude zprvopočátku náročná a riziková. půjde o zajištění a stabilizaci
rentability záměru, především v etapách 1 a 2, kdy bude nutné připravit celé území pro novou výstavbu,
zainvestovat kompletně infrastrukturu areálu. Nechci se zachovat jako bezejmenný ,,pachatel" a riskovat
neúspěch a svou vlastní finanční sebevraždu.
Žádám Vás, abyste přistupovali k této nabídce jako k definitivní.
Znovu upozorňuji na etapizaci celého záměru, takže je naprosto jisté, že nárůst nových obyvatel, pokud se
byty podaří prodat v celém rozsahu, bude postupný. Nebude to ze dne na den ani z roku na rok.
Předpoklad dle našeho Harmonogramu
etapa la
- objekt Al
- nová firemní budova, přesun stávajícího fitness a restaurace,
samoobsluha cca 600m2
Čas. odhad do - přelom roku 2017 l 2018
ETAPA lb
Čas. odhad do

- objekt a2
- přelom roku 2018 l 2019

- 35 bytů + drobná občanská vybavenost,

etapa 2
Čas. odhad do

- objekt bi, b2 a b3
- přelom roku 2019 l 2020

- 116 bytů,

etapa 3
Čas. odhad do

-objekt b4 a b5
- přelom roku 2020 l 2021

- 98 bytů,

etapa 4a
etapa 4b
Čas. odhad do

- objekt Cl
- Objekt c2, c3, c4
- přelom roku 2020 l 2022

- 32 bytů,
- 63 bytů,*

Vše bude záležet nejen na rychlosti projednání a přijetí nového ÚP (územního plánu) ale i na skutečných
prodejích jednotlivých etap.
*
Zdůrazňuji, že u etapy 4b je jisté, že dojde ke změnám. Dojde ke snížení počtu bytů i ke snížení počtu
obyvatel.
Na této změně se nyní intenzivně pracuje tak, aby bylo dosaženo oboustranné spokojenosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že celkový počet bytů je nyní 344. Dle současných trendů a zájmu o větší
bytové jednotky lze předpokládat, že bude počet bytů ve skutečnosti ještě nižší.
Závěrem chci zdůraznit časový faktor Vašeho postoje jako zástupců obce Všenory. Navazuji na tvorbu
územního plánu stejně jako na další práce projekční kanceláře. Té zejména. Postup projekčních prací se
nyní značně zpomalil, zejména z důvodu nejasností okolo územního pIánu, pokud bude přerušen, dojde
k následným časovým prodlevám a rozpadu přípravného pracovního kolektivu. Ten se mi s ohledem na
současnou situaci na trhu práce bude těžko obnovovat. Doufám a věřím, že vezmete v potaz to, že
společnost Krijcos působí ve Všenorech již od 90. let. Řada z místních obyvatel i s naší společností
spolupracovala nebo spolupracuje. Víte, kdo řídí společnost, nejsme anonymní, znáte j naše zaměstnance.
Nechceme se odstěhovat ani stavět nové výrobní objekty v údolí Berounky. Chceme být součástí Všenor i
nadále. Věřím a doufám, že si to přejete j Vy. Ať již bude Vaše rozhodnutí jakékoliv, rád bych věděl, na čem
jsme a přizpůsobil tomu své investiční a podnikatelské záměry.
Číselné údaje obsažené v tomto dokumentu nahrazují veškeré doposud předložené materiály a počty.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

Ing Richard C

..
člen pře«mi}ů 'eSd's,a.s,
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Obecní úřad Všenory
U Silnice 151, 252 31 Všenory, okres Praha-západ
Tel. 257711010; email: obec@vsenory.cz

KRIJCOS CS, a.s.
Vážený pan
Ing. Richard Chlad
člen představenstva Krijcos CS, a.s.
Květoslava Mašity 409
252 31 Všenory

č.j.: 962/2016

Všenory, 6.9.2016

Věc : Reakce OZ Všenory na váš dopis ze dne 7.7.2016

vážený pane inženýre,

po přečteni a společném projednání vašeho výše uvedeného písemného sděleni jsme se rozhodli pro
vyjádření k některým jeho bodům:
-

rozporuplnost názorů jednotlivých členů vyplývá z odpovědného přístupu k zastávané funkci,
protože v tomto případě se jedná o velmi závažné, v této obci dosud nebývalé rozhodnuti.
O vašem projektu se až do jarních měsíců hovořilo čistě hypoteticky, o jeho rozsahu jsme byli
informováni od dotčených organizacía úřadů, následně pak konkrétním způsobem i z vaši
strany. Vzhledem k různorodým zaměřením jednotlivých zastupitelů i různým druhům povah
nelze předpokládat, že v tak citlivé záležitosti dojde k absolutní názorové shodě během
několika týdnů.

-

k územním plánům jednotlivých okolnIch obci jsme nikdy neměli zásadní připomínky. Proto
nás v zásadě jejich názory týkajIcI se předmětného projektu moc nezajÍmajÍ. jde čistě o naši
,,obecní" záležitost. l když, samozřejmě, vývoj projektu mohou nějakým způsobem ze své
pozice ovlivnit jak kú Středočeského kraje, tak i ORP Černošice, dalším faktorem může být i
kapacita ČOV v Dobřichovicích.

-

ano, je známým faktem, že místnI školní zařIzení se nachází na hranici svých kapacitních
možností. Proto jsme se ještě před zahájením jednání o vašem projektu začali zabývat
nástavbou několika tříd a tělocvičny na budově l. stupně ZŠ. Existence vašeho záměru však
situaci diametrálně mění, neboť se jedná sice o několikaletý, ale určitě skokový nárůst

9

požadavků na urMstění žáků v obecní MŠ či ZŠ. Souběžnou výstavbu školního zařizeni proto
považujeme za základní podmínku pro další osud našeho dalšího vzájemného jednání o
předmětném projektu.
Vámi navrhovaná varia nta řešeni zbourání budovy č.p. 450 (l. stupeň ZŠ) a výstavba nové
školy na stejném pozemku je určitě dobrá z praktického ekonomického i provozního hlediska
dalšího využití, Z hlediska pohledu zřizovatele však není optimálnI, protože zhruba na dva
roky, tj. pod dobu demolice a výstavby, by chyběly prostory pro sedm tříd, družinu, kuchyň
a jídelnu. Z toho důvodu se nám zdá vhodnějšivarianta výstavby dalšího školnIho objektu
na místě současného vIceúčelového hřiště s napojením na původní historickou školní budovu.
Váš příslib na finanční zajištění po pro nové ško|nÍzařÍzeniv každém případě vítáme.
již vícekrát jsme si vzájemně odsouhlasili, že bez využiti dotace není realizace projektu
potřebného rozšÍření školy možná. V této souvislosti je možné konstatovat, že výše vámi
nabízeného finančního příspěvku je pro zajištění spoluúčasti pro ,,dotační projekt" možná
dostačujÍcÍ, ale vzhledem k formě postupného přidě|ování je pro náš účel nevhodná.
Závěrem bychom rádi zdůraznili, že žádný ze současných zastupitelů nemá zájem obec Všenory
nějakým způsobem ,,zakonzervovat". O tom, že zastupitelé již řadu let s rozvojem obce počÍtaji,
svědčí částka několika milionů v minulosti investovaných do přivaděče pražské vody, která je
případně k využitii pro váš developerský projekt. jde jen o to, dohodnout konkrétni podmínky celého
rozsahu projektu i konkrétní řešení tím vznikajicich efektů a souvislostI tak, aby ve finále přípravné
fáze projektu převážil na obou stranách pocit vyváženosti a vzájemného pochopení,
S pozdravem a z pověřeni zastupitelstva obce Všenory
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Obecní úřad Všenory
U Silnice 151, 252 31 Všenory, okres Praha-západ
Tel. 257711010; email: obec@vsenory.cz

KRIJCOS CS, a.s.
Vážený pan
Ing. Richard Chlad
člen představenstva Krijcos cs, a.s.
Květoslava Mašity 409
252 31 Všenory

č.j.' "0"/7'7
Všenory, 8.8.2016
Věc : Reakce OZ Všenory na váš dopis ze dne 7.7.2016

vážený pane inženýre,

po přečteni a společném projednánívašeho výše uvedeného písemného sdělení jsme se rozhodli pro
r
vyjádření k některým jeho bodům:
-

rozporuplnost názorů jednotlivých členů vyplývá z odpovědného přístupu k zastávané funkci,
protože v tomto případě se jedná o velmi závažné, v této obci dosud nebývalé rozhodnuti.
O vašem projektu se až do jarních měsíců hovořilo čistě hypoteticky, o jeho rozsahu jsme byli
informováni od dotčených organizací a úřadů, následně pak konkrétním způsobem i z vaši
strany. Vzhledem k různorodým zaměřením jednotlivých zastupitelů i různým druhům povah
nelze předpokládat, Že v tak citlivé záležitosti dojde k absolutní názorové shodě během
několika týdnů.

-

k územním pIánům jednotlivých okolnIch obci jsme nikdy neměli zásadní připomínky. Proto
nás v zásadě jejich názory týkajÍcÍse předmětného projektu moc nezajÍmajÍ. jde čistě o naši
,,obecní" záležitost. I když, samozřejmě, vývoj projektu mohou nějakým způsobem ze své
pozice ovlivnit jak kú Středočeského kraje, tak i ORP Černošice, dalším faktorem může být i
kapacita ČOV v Dobřichovicích.

-

ano, je známým faktem, že mÍstnÍ školní zařIzenIse nachází na hranici svých kapacitních
možnosti. Proto jsme se ještě před zahájením jednání o vašem projektu začali zabývat
nástavbou několika tříd a tělocvičny na budově l. stupně ZŠ. Existence vašeho záměru však

situaci diametrálně mění, neboť se jedná sice o několikaletý, ale urČitě skokový nárůst
požadavků na umístěnÍžáků v obecní MŠ či ZŠ.
Vámi navrhovaná varianta řešeni zbouráni budovy č.p. 450 (l. stupeň ZŠ) a výstavba nové
školy na stejném pozemku je určitě dobrá z praktického ekonomického i provozního hlediska
dalšího využiti. Z hlediska pohledu zřizovatele však není optimálnI, protože zhruba na dva
roky, tj. pod dobu demolice a výstavby, by chyběly prostory pro sedm tříd, družinu, kuchyň
a jídelnu. Z toho důvodu se nám zdá vhodnější varianta výstavby dalšího školního objektu
na místě současného vIceúčelového hřiště s napojením na původní historickou Školní budovu.
Váš přislib na finančnÍzajištění PO pro nové školní zařIzenIv každém případě vítáme.
již vícekrát jsme si vzájemně odsouhlasili, že bez využití dotace není realizace projektu
potřebného rozšíření školy možná. V této souvislosti je možné konstatovat, že výše vámi
nabízeného finančního příspěvku je pro zajištěni spoluúčasti pro ,,dotační projekt" určitě
dostačujíc[ ale vzhledem k jeho postupné formě přidělování je jasné, že bychom museli
v rámci zajištěni spoluúčasti požádat o úvěr. Vzhledem k současné poměrně vysoké
zadluženosti obce, není jeho schváleni úplně jisté.
Závěrem bychom rádi zdůraznili, že žádný ze současných zastupitelů nemá zájem obec Všenory
nějakým způsobem ,,zakonzervovat". O tom, že zastupitelé již řadu let s rozvojem obce počÍtaji,
svědčí Částka několika milionů v minulosti investovaných do přivaděče pražské vody, která je
případně k využitíi pro váš developerský projekt. jde jen o to, dohodnout konkrétní podmínky celého
rozsahu projektu i konkrétni řešení tím vznikajÍcÍch efektů a souvislostI tak, aby ve finále přípravné
fáze projektu převážil na obou stranách pocit vyváženosti a vzájemného pochopeni.
S pozdravem a z pověření zastupitelstva obce Všenory
l

,

Zdeněk Seidler
starosta

vážený pane starosto, váženi radní
na základě naši nedávné schůzky si Vám dovoluji zaslat několik poměrně jednoduchých
propočtů, ze kterých vyplývá předpokládaný celkový hrubý výnos investora areálu Krijcos.
Dovoluji si upozornit že:
-

prodejní ceny bytů jsou bez dph (%)!1, předpokládaný výnos je hrubý, tudíž před
zdaněním,

-

realizace výnosů nejdříve v letech 2022, dokončení snad kolem r. 2030.,
od roku 2025/26 by se měl investor dostat ze ztrát souvisejÍcÍch se zbudováním
infrastruktury areálu spočívajÍcÍch zejména v nás|edujÍcÍch nutných nákladech:
o vybudování nové firemní budovy, sanace starých objektů, přeložek sítí
vysokého napětí. celkový hrubý odhad je mezi 130 - 145 mil. KČ. Tuto částku
musím vynaložit před zahájením prodeje byt' jediného bytu .
o je také potřeba připočíst náklady na rozšÍření školy, které jsme společně s ing.
Samkem a p. starostou předjednali před cca 15ti dny. V prvopočátku je to
dalších 7mil.Kč.
o Plochy pro občanskou vybavenost, garážová stání apod. se mimo Prahu
prodávají za režijní náklady. Tudíž nulový výnos..
o Ve všech etapách dohromady počítáme s vystavěním cca350 - 380 bytů.
Nedovedu dnes odhadnout poptávku po velikostech bytů, ani koncovou
prodejní cenu. Pro zjednodušeni počítám s průměrnou plochu bytu 50m2,
cenu za 1m2 bez DPH 50.000,- KČ, tudíž cena jednoho bytu bude cca 2, 500
000,- Kč bez DPH. S DPH je to pak 2, 875 000,- Kč. Podíváte-li se do nabídek
realitnich společností, v okolí se jedná spiše o cenu vyšší. U developerů je
dnešní hrubá marže mezi 15-20%, počítejme 17%, z toho plyne hrubý výnos
investora přibližně 425. 000,- Kč na jednu prodávanou bytovou jednotku.
Příspěvek, který jsme sjednali se zástupci obce je celkem 19, 000 000,- Kč, to
je 50.000,- KČ z každého prodaného bytu, což je téměř 12% z investorem
realizovaného hrubého výnosu (ze zisku před zdaněnÍm)!l| K těmto údajům
není třeba nic dalšího dodávat.

Obec mne na jedné straně nutí snižovat výměru bytové plochy, na druhé straně se objevuji
nerealizovatelné požadavky na příspěvky do obecní pokladny.
Mnou předložený návrh stran rozšÍření školy berte prosím jako definitivní. Nechci se
zavazovat k něčemu, co nebudu moci splnit. Nechci ani poukazovat na poměrně tristní
situaci stran věkové struktury všenorského obyvatelstva. Chápu na druhou stranu snahu
některých zastupitelů o maximálni příjmy do obecní pokladny.
Pro kvalifikované rozhodnuti rady je nutné započítat příjmy z revitalizace areálu Krijcos.
Odhadem až 6 mil. Kč ročně do obecní pokladny a to bez jakýchkoliv obecních nákladů.
Chápu, že pro některé laicky uvažujici obyvatele Všenor, mohou být výše uvedené propočty
předmětem závisti vedoucí ke psaní emotivních pamfletů. Nevím, kdo je původcem.
Nicméně já osobně si jsem jistý ekonomikou a plánováním díky své profesi. Nedovolil bych si
radit pekaři či lékaři jak postupovat při pečení chleba či komplikované operaci. oboji by
dopadlo v mém případě katastroficky. je třeba, aby si radní definitivně řekli kterou cestou se
pustit. Cestou rozvoje či postupným vysidlenhn obce zejména mladými, produktivními
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Městský úřad Oo6"' ovice
K ruk. staros ng P. Hampla
VI a 61
252 29 Dobřichovice
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Všenory dne 29.4.2016

Věc: Kapacita kanalizace

vážený pane starosto,
obracím se na Vás se žádostí o předběžné stanovisko na revitalizaci areálu ve Všenorech. jak jsem
avizoval v závěru minulého roku, pracújeme poměrně intenzivně na tvorbě přestavby areálu ve
Všenorech, který už pomalu začíná dosluhovat. Společně se všenorským zastupitelstvem jsme od
minutého týdne projednávali naši budoucí vizi areálu Krijcos sjednoceného s projektem Senior
Všenory, který hodláme do celé koncepce areálu koncem letošního roku začlenit. Předeslal jsem
zastupitelstvu, že jsme uvažovali o dvou variantách.
V první uvažované variantě určené především pro kvalitní bydlení by pak mělo dojít k výraznému
omezení průmyslového charakteru areálu. Poslední návrh této studie počítal s přibližným počtem
cca 405 - 450 bytových jednotek. Firemní budova Krijcos by byla pouze na cca 1.5OOm2 zastavěné
plochy. K tomuto záměru bude třeba vydatné podpory všenorského zastupitelstva související
zejména se změnou územního plánu a následnou provázaností na současnou obec Všenory.
Předpokládaná realizace se pohybuje v letech 2018 až 2020.
Varianta číslo dvě, kterou jsme rovněž v dřivějsi době vážně zvažovali a s ohledem na možné
komplikace ji řešíme jako záložní variantu revitalizace areálu, je ponechat lehkou průmyslovou
výrobu v areáhLtak,jak jem)Yákn~ľatn~z~mAánu. Nově vy'budovat moderní.~rjú--.
halu na cca 12.000m2, která by repasovala a recyklovala solárni panely z fotovoltaických elektráren.
Postupně dosluhujÍcÍch panelů jsou v České republice desítky miliónu kusů. Naše společnost
Recycling Systems s.r.o. je jednou z 11 licencovaných společností, která může potřebné výrobní
procesy provozovat. Předpokládaná měsIčnI kapacita továrny je cca 60.000 panelů měsíčně
s postupným náběhem výroby od r. 2018 do r. 2020, počet zaměstnanců v areálu by se pohyboval od
250 do 500 osob + stávajÍcÍ provoz Krijcos cca 50 zaměstnanců, dejme tomu do 600 osob celkem.
Fitness i restaurace by zatím zůstaly zachovány, tj. přibližně do 200 zákazníků denně. Dodávání
panelů na recyklaci by převážně probíhalo po vlakové trati.
Obě varianty momentálně rozpracováváme do fáze objemové studie. jsem Vám je kdykoliv schopen
předložit k nahlédnutí,
Krijcos CS,

s., se sídlem K, Mašity 409, 252 31 Všenory, Česká republika zapsaná v obchodním rejsůíku vedeném
Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 7413, IČO 49824210, DIČ CZ49824210
'Bankovní spojení: Komerční bank% a. s., pob, Praha 5-Siníchov, č. ú. 547 346 371/0100, 798 844 O277/0100
Tel.: +420/257 m 006, 257 711 024, 257 7!1 373, GSM +420/777 711 250, Fax +420/257 711 588
e-niail: Kijcos@logh,cz, httµ//www,krijcos.cz
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Co je pro mne v danou chvíli podstatné, je návaznost na kanalizační řád a Čističku odpadních
vod v Dobřichovicích. Dovolil bych se vrátit o několik desetiletí zpět. V roce 1992-1994 společnost
Krijcos s.r.o. vybudovala na své náklady kanalizačnI přípojku spojující Všenory a Dobřichovice na své
náklady v celkové výši 7 mil. KČ. Dohodou jsme předali vybudovaný systém obci, tehdy pani starostce
Doležalové, s ústním příslibem, ctěným i následnými dobřichovickými zastupitelstvy. Tento slib
zavazoval vedeníobcé Dobřichovice k tomu, že budoucí potřebná navýšeni kapacit odpadních vod
z areálu Krijcos včetně všenorského zámečku nebudou zatěžovány poplatky resp. příspěvky, jež si
Dobřichovice začaly účtovat v nás|edujÍcÍch letech po zprovoznění přípojky. Obec Všenory nám tehdy
částečně přispěla na náklady tím, že nám věnovala jako částečnou kompenzaci nákladů bývalou
všenorskou sladovnu, Tu jsme bohužel museli v nás|edujÍcĹch letech vydat jako platný restituční
nárok. Nicméně vzniklou škodu jsme na Všenorech nikdy nenárokovali. Pachuť křivdy ve mne zůstává
do dnes. Tehdejší všenorské zastupitelstvo si bohužel celý problém dobře uvědomovalo.. Areál
Krijcosu byl postupně rozšiřován včetně služeb (samoobsluha, servis, ubytovna, fitness, bowling atd.)
na celkem předpokládaných 2.500 denních zákazníků a přibližně 600 zaměstnanců. Tuto uvažovanou
kapacitu jsme nikdy nenaplnili. V areálu se momentálně nachází na 350 parkovacích míst.
V první variantě nově navrhované studie počítáme se zachováním fitness s cca s 10 zaměstnanci,
max. 150 návštěvníků denně, Krijcos kanceláře + dílny bude obsluhovat do 40 zaměstnanců, 10
návštěv denně, dále samoobsluha typu ,,Tesco Express" (500m2) cca 200 zákazníků, restaurace typu
,,Kolkovna" (cca 35Om2), pivnice (cca 150m2), celkem 200 mist k sezení - 300 zákazníků, doktor,
zubař, kavárna, pekárna na zbývajícich cca 500m2, návštěvnost max. 200 osob denně. Momentálně
jednáme i o zřízení mateřské školky a prvního stupně školy základni. odhadovaný počet obyvatel
v nově zřízených bytových domech je 1 050 -1200 obyvatel, z toho už na základě projektu Senior
Všenory s.r.o. uhradil v minulých letech poplatky za tuším 250 obyvatel.
Počty zaměstnanců a osob ke druhé variantě jsou uvedeny ve třetím odstavci tohoto dopisu.
Závěr: Rád bych Vás požádal o kontakt na správce kanalizačního sYstému, abychom s ním mohli
připravit technické řešeni a připojení areálu Krijcos do systému splaškové kanalizace zřejmě ve vÍce
přípojných bodech ůedoucích kolem areálu. stejně tak Vás chci předběžně požádat o souhlasné
stanovisko k výše uvažovaným počtům nových uživatelů areálu Krijcos uváděných ve variantě jedna i
dva. Dle mého názoru bez dalších finančních nároků obce Dobřichovice na finanční příspěvky. Ať už
z důvodů ,,historických" příslibů ze strany dobřichovických zastupitelstev, především pak z důvodu, že
množství splaškových vod se nijak nezmění při realizaci jedné či druhé varianty. Předem děkuji.
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OBEC VŠENORY
(dále jen ,,OBEC")
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Xxx
Xxx
Xxx
a
KRIJCOS a.s,.,
(dále jen ,,KRIJCOS")
Xxx
Xxx
Xxx
(společně dále také jen jako ,,Smluvní strany" nebo jedl1otlivě jako ,,Smluvní strana")

uzavírají v souladu s ustanovením § 2055 a násl. a ustanovením 1746 ods.2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dál jen ,,NOZ") tuto
l

Darovací smiouvta smlouvu o spolupráci
(Ult jÉ'1L ,,Smlouva"):
I.
Úvodní ustanovení

krijcos, jako vlastník pozemků, má v úmyslu ve spolupráci s dalšími vlastníky sousedních
pozemků - (dále společně také ,,Investor") realizovat na níže uvedených pozemcích stavbu - areál
bytových domů označovaný jako ,,BYTY VŠENORY", který je rámcově specifikován v této Smlouvě
a její příloze č. 1 (dále jen ,,projekt"):

1.1

-

pozemky parč. č. v katastru Všenory (okres Praha Západ), kú: 539856:
402, 403, 404/1, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 408/1, 408/2, 408/13, 408/14,
408/15, 409/1, 409/2, 409/10 (dále jen ,,Pozemky")

1.2

projekt se nachází na území OBCE.

1.3

OBEC je útvarem místní samosprávy, pečujícím o potřeby svých občanů a o všestranný rozvoj
svého území, ve kterém se Pozemky nacházejí.

1.4

Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že rozvoj rezidenčních projektů vyvolá požadavky na
zajištění odpovídajících kapacit veřejných služeb a veřejné infrastruktury, které budou sloužit
stávajícím obyvatelům Obce a novým obyvatelům rezidenčního projektu, a že zajištění těchto
služeb a infrastruktury je společným zájmem Smluvních stran za účelem zajištění a udržování
dobrého prostředí pro život a bydlení občanů OBCE a poskytnutí co nejvyšší úrovně bydlení v
OBCI (dále jen ,,společný zájem"). Proto KRIJCOS již do Projektu zadal zapracovat určité prvky
veřejné infrastruktury, jakož i zařízení/prostory sloužící veřejnosti. Jedná se především o
následující části Projektu:

"

a)

Možná mateřská škola o celkové ploše cca XXX m' podlažní plochy včetně přilehlého dětského
hřiště; {'bude řešenQ v dalších fázfch PO }

b)

občanská vybavenost pro nejbližší okolí Projektu (např. obchody, kanceláře, pošta, lékař,
atd.);

1

\

1.5

c)

veřejný park v hodnotě cca XXX,- KČ ( bude řešeno v dalŠích fázích I'D }; veškeré veřejně
přístupné prostory plánované v rámci Projektu jsou/budou vyznačeny v příloze č. 2 této
Smlouvy;

d)

stavební úpravy přiléhající k veřejné komunikaci včetně ozelenění a realizace veřejného
prostranství v hodnotě cca XXX KČ.

e)

Nabídl OBCI spoluúčast na financování Projektu a výstavbě nové základní školy

Vzhledem k výše uvedenému Smluvní strany hodlají spolupracovat způsobem vymezeným níže
v této Smlouvě, a to v rozsahu přípustném obecně závaznými právní předpisy a v souladu s
usnesením Zastupitelstva OBCE.
II.
Předmět smlouvy

2.1

2.2
y>

Krijcos se zavazuje, že na veřejně prospěšné účely v OBCI, na rozvoj a podporu OBCE při
zajišťování jejích veřejných služeb a veřejné infrastruktury za účelem rozvoje a udržování
dobrého prostředí pro život a bydlení bude postupně v průběhu výstavby Projektu poskytovat
OBCI příspěvky v celkové hodnotě ve výši XXX,- KČ (slovy XXX korun českých), (dále také jen
,,Příspěvek"). OBEC Příspěvek resp. jeho části za podmínek stanovených touto Smlouvou přijímá
a zavazuje se za to Krijcosu poskytovat součinnost v rozsahu stanovel1ém dále v této Smlouvě.

Y

OBEC je subjektem vykonávajícím vlastnické právo k pozemkům v okolí Projektu. OBEC
prohlašuje, že k datu uzavření této Smlouvy nemá co do rozsahu informací prezentovaných na
U6ráj
základě této Smlouvy žádné informace o tom, že by realizace Projektu mohla být ohrožena a nemá
u\ u
výhrad k jeho realizaci. OBEC nebude proto jakkoli bránit, znesnadňovat či komplikovat vydá
rozhodnutí a souhlasů potřebných pro realizaci Projektu, a to ani v příudg=~l~&cúp
N
obce nnPud rojekt v podstatném rozsahu nepřekročí základní parametry Projektu. Základn ' '
parametry Pro 'ektu vychází z hmotové studie a jsou d inov"
kt :
a)

počet obyvatelv řešeném území celkem maximáln 750 Ísob

b)

nadzemní podlažnost objektů (dle metodiky@oucíilo úz

bĹĹ 6

"

ního plánu) u isté ých v

řešeném území činí maximálně 4;
C) hrubá nadzemní podlažní plocha Projektu maximálně 34.000 ni';
(dále jen ,,Základní parametry Projektu").

2.3

V případě jakéhokoliv nesouladu Projektu s platnými právními předpisy, s územním plánem nebo
se zásadami územního rozvoje, obec poskytne Investorovi bezodkladně maximální možn
,Ľ
součinnost a aktivní podporu, aby Projekt niohl být realizován. Takovou součinností a podpo u l
se rozumí také součinnost poskytnutá Investorovi při odstraňování jakýchkoliv nedosť t ú
t
v Projektu a příslušných dokumentacích a součinnost a podpora při jednáních s dotčenými orgá y
státní správy, xxx při výkonu jejich samostatné i přenesené působnosti, a to vše v me
povolených obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy OBCE, a to za předpoklad
že Projekt bude v podstatných ohledech odpovídat Základním parametrům Projektu.

2.4

Vliv Projektu na životní prostředí je l není předmětem posuzování dle zákona Č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí (dále také jen ,,ZpvŽP"). Obec vyjádří své stanovisko
k Projektu ve stanovisku XXX. Proto již v pokračování tohoto řízení dle ZpvŽP nebude k Projektu
vznášet žádné další připomínky, bude-li projekt v podstatných ohledech odpovídat Podobě
Projektu.

2.5

Tato Smlouva nicméně nezajišťuje vydání příslušných správních rozhodnutí a souhlasů a ani se
nijak nedotýká práv a povinností Obce a příslušných úřadů v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a vnitřními předpisy Obce.

2.6

Příspěvek dle této Smlouvy bude společností Krijcos poskytován Obci postupně dle pravidel
sjednaných níže, vždy na podkladě níže uvedených správních rozhodnut( vydaných v souvislosti
s realizacíProjektu, a to:
1. První část Příspěvku po nabytí účinnosti opatření obecné povahy (po schváleni" a vydání nového
územního plánu zastupitelstvein OBCE) o novém územním plánu, kteiý bude v souladu s předem
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předloženou Studií plánovaného areálu (specifikace) a bude umožňovat realizaci projektu (dále jen
,,Nový územníplán'),
2. Druhá část Příspěvku po nabytí právní moci Územního rozhodnutí celého areálu, na kterém dojde
má dojít k realizaci Projektu,
3. Třetí část Příspěvku po nabytí právní moci Stavebního povolení pro první etapu (objekt Al a A2)
Projektu,
4. Čtvrtá část Příspěvku po nabytíprávnímoci Stavebního povoleni' pro druhou etapu (objekty bi, B2
a B3) Projektu,
5. Pátá část Příspěvku po nabytí právní moci Stavebního povolení pro třetíetapu (objekty b4 a b5)
Projektu,
6. Šestá část Příspěvku po nabytí právní moci Stavebního povolení pro čtvrtou etapu (objeký Cl a
C2) Projektu,
7. Sedmá část Příspěvku po nabytí právní moci Stavebního povolení pro pátou, poslední etapu
(objekjy c3, c4, C5 a C6) projektu,
l"

l

//t.

2.7

C)

prvního kolaudačního souhlasu po " ného
" p šnou realizaci Projektu povolujícího užívání
stavby Projektu resp. jeho první
ebo části v případě rozdělení Projektu a současně
kolaudačních souhlasů
ujících užíván
uvisejíc/ch staveb na základě rozhodnutí
uvedených výše po
. a) a b) tohoto článku 2.6 (
kéjen "Kolaudačnísouhlas").

Příspěvek dle této Smlouvy bude společností Krijcos hrazen OBCI v se
podinínek, a to formou peněžního plněn( jakje popsáno níže:

a)

b)

i částech za níže uvedených

Prvníčást Příspěvku. Do pěti (S) pracovních dnů poté, kdy OBEC sdělíKrijcos, Že byl schválen a
vydán Nový úzeínní plán OBCE umožňující realizaci Projektu, nejpozději však ke dni podání
žádosti q vydání stavebního povolení na projekt, se Krijcos zavazuje přispět bezplatným
převedením peněžního daru ve výši XXX ,- KČ (slovy: XXX korun českých) (dále jen ,,První část
Příspěvku"), a to tak, že Krijcos tuto Částku složí do notářské úschovy na vázaný účet ve
prospěch OBCE. Složení této jínanční částky do notářské úschovy na vázaný účet ve prospěch
OBCE Krijcos oznámí a doložísmlouvou o notářské úschově OBCI nejpozději do pěti pracovních
dnů po doručení sdělení OBCE o schválení nového územního plánu OBCE. Z notářské úschon
budou peněžní prostředky odpovi'dající První části Příspěvku uvolněny na účet OBCE"
specifikovaný v ČI. 2.9 této Smlouvy do pěti (S) pracovních dnů poté, kdy opatření obecně
povahy, kterým dojde k vydání Nového územního plánu, OBCE nabude účinnosti. Náklady
notářské úschovy uhradív plné výši Kíý'cos, které rovněž náležíjejívýnosy;

¶OJ

Druhá část Příspěvku. Do pěti (5) pracovních dnů poté, kdy územní rozhodnutí pro projek"
umožňující realizaci Projektu (dále jen ,,Územní rozhodnutí') bude doručeno Krijcos, se Krijco .
zavazuje přispět OBCE na údržbu a správu veřejných prostranství na území OBCE bezplatný
převedením peněžního daru ve výši XXX KČ (slovy: XXX korun českých), (dále jen ,,Příspěvek
/ú
údržbu'), a to tak, že Kri/cos tuto částku složído notářské úschovy na vázaný účet ve pros c
OBCE. Složení tétofinančníčástky do notářské úschovy na vázaný účet ve prospěch OBCE Kŕ 'cos
oznámí a doloží smlouvou o notářské úschově OBCI neipozděii do pěti pracovních dnů.
Z notářské úschovy budou peněžní prostředky odpovídající Příspěvku na údržbu uvoln y na
účet OBCE specifikovaný v ČI, 2.9 této Smlouvy do pěti (S) pracovních dnů poté, kdy zemní
rozhodnuti' nabude právní moci a Územní rozhodnuti" s doložkou právní moci bude d učeno
notáři. Náklady notářské úschovy uhradí v plné výši Kri/cos, které rovněž náležíjejívýno .
4

c)

Třetj čtvrtá, pátá, šestá a sedmá část Příspěvku. VŽdy do pěti (5) pracovních dn
oté, kdy
budou jednotlivá stavební povolení pro konkrétní stavební etapu Projektu (dále ' ,,Stavební
povolení") doručena Krý"cos, se Krj/cos zavazuje přispět OBCI na pro'
ro stavbu nové
základní školy na území OBCE bezplatný]n převedením peněžní
u ve výši XXX KČ (slovy:
XXX korun českých), (dále jen ,,Příspěvek na ško "
a , že Krijcos tuto částku složí do
notářské úschovy na vázaný účet ve prospěch OBCE Složení této /inančn/ částky do notářské
úschovy na vázaný účet ve prospěch OBCE Kri)"cos oznámí a doložísmlouvou o notářské úschově
OBCI ne/později do pěti pracovních dnů. Z notářské úschovy budou peněžní prostředky
odpovídající Příspěvku na údržbu uvolněny na účet OBCE specifikovaný v ČI, 2.9 této Smlouvy do
pěti (5) pracovních dnů poté, kdy příslušné Stavební povolení nabude právní nioci a příslušné

?hĹUQ/'/
I

'

.

Stavební povolení sdoložkou právní moci bude dorugZ. Náklady notářské úschovy

uhradív plné výši Krijcos, které rovněž náleZi mýhosy.
2.8

Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností Sinluvní strany souhlasně prohlašuj( že společnost
Krijcos poskytne Příspěvek dle podmínek sjednaných v této Smlouvě, resp. dle obdobných podmínek i
.
v tom případě, kdy by Pozemky nebo Projekt byly po uzavření této Smlouvy za účelem realizace
Projektu či obdobné (rozsahově a co do finančních nákladů) výstavby rezidenčních objektů na
Pozemcích jakkoliv převedeny na třetí osobu či byly vloženy do jiné obchodní korporace jako
nepeněžitý vklad Či sejinak staly majetkem třetíosoby. To neplat/za předpokladu, že Kri/cos sjedná s
O
třetí osobou smlouvu, na jejímž základě dojde k postoupení práv a povinností Ktýcos z této Smlouvy
na třetíosobu, a to při zachovánímt~ch dohodnugch podmínek této Smlouvy OBEC se zavazuje
dj
v takovéín případě postoupení p'ráv a povinností Kri)'cos z této Smlouvy na třetí osobu nebránit
a potřebný souhlas s postoupením udělit v přiměřené lhůtě,
/Ĺ°

2.9

Příspěvek resp. jeho části, které Obecjako obdarovaná přijímá, budou spol. Krjjcos uhrazeny na účet
OBCE u XXX, a.s., pobočka XXX, XXX, č. ú. XXX, variabilní symbol: XXX (XXX = IČO dárce). OBEC se
zavazuje užít yto peněžníprostředky za níže uvedených podmínek:
a)

peněžní prostředky odpovídající Příspěvku budou užity výhradně pro účeľy uvedené v Článku
XXX této Smlouvy;

b)

údaje o pohybech na tomto účtu Obce jakož i informace o nakládánís těmito prostředky budou
dostupné veřejnosti.

III.
Závěrečná a společná ustanovení
3.1

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla veřejně přístupná. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti a informace uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu ust. § 5Ó4 NOZ, a udělují tímto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších
podmínek,

3.2

V případě porušení závazků/povinností Smluvních stran stanovených v této Smlouvě je druhá
Smluvní strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit. Právo odstoupit může být realizováno
pouze v případě, že Smluvní strana porušující Smlouvu byla na takové porušení druhou Smluvní
stranou předem písemně upozorněna a tato Smluvní strana neodstraní takové porušení nebo jeho
následky ani v přiměřené dodatečné lhůtě. V případě, že Smlouva bude porušena podstatným
způsobem, může druhá Smluvní strana ve lhůtě pěti (S) pracovních dnů od této Smlouvy
odstoupit. Pro vyloučení pochybností se podstatným porušením Smlouvy rozumí:
a)

b)
c)

3.3

porušení závazku součinnosti stanoveného v článku 2.2, 2.3 a 2.4 výše, a to zejména tím, že
OBEC podá v řízeních probíhajících v souvislosti s realizací Projektu (zejména územní řízení, 4,¢(
stavební řízení, řízení o vydání povolení k užívání stavby, řízení dle ZpvŽP) námitky, odvolání
nebo jiný opravný prostředek nebo se tak stane prostřednictvím třetího subjektu, a to
z podnětu OBCE nebo členů orgánů OBCE nebo na němž bude mít jakýmkoli způsobem účast
\
OBEC;
porušení závazku Krijcos složit peněžní prostředky do notářské úschovy dle článku 2.7
Smlouvy;
překročení Základních parametrů Projektu uvedených v článku 2.2 Smlouvy v podstatném
rozsahu.

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy.
žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření
této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy.

3.4

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že rozsah a obsah ujednání této Smlouvy je dostatečně
určitým podkladem pro obě Smluvní strany, aby se domáhaly veškerých práv z této Smlouvy
vyplývajících.

3.5

Strany této Smlouvy vycházejí ze svého nezvratného únľyslu vykládat veškerá ustanovení
Smlouvy, kdykoli to bude možné, jako platná, účinná a vynutitelná. je-li některé z ustanovení této
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Smlouvy neplatné, neúčinné a obecně závaznými právními předpisy dovolené, zdánlivé nebo
nevynutitelné, Či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo
nevynutitelné pouze toto ustanovení a nedotýká se to platnosti, účinnosti, zdánlivosti a
vynutitelnosti ostatních ustanovení této Smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené se Smluvní strany
zavazují jednat v dobré víře tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily bezvadným, které v
nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení.
3.6

Žádná Smluvní strana se necítí být ve vztahu ke druhé Smluvní straně slabší stranou ve smyslu
Nôž. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 NOZ (podstatná změna okolností) na
jejich smluvní vztah založený Smlouvou.

3.7

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že všechny smlouvy obsažené v této Snilouvě (v jedné
listině) nebo touto Smlouvu předpokládané, především v ČI. 2.7 Smlouvy, jsou smlouvami na sobě
vzájemně závislými ve smyslu § 1727 NÔŽ.

3.8

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, Za písemnou formu
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3.9

Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž OBEC obdrží dva (2) a KRIJCOS
jedno (l) originální vyhotovení Smlouvy.

3.10

Obě Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s texteni této Smlouvy a plně s ním souhlasí.
Na důkaz toho připojuji své podpisy pod text Sinlouvy.

V
Dne
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Zdeněk Seidler
Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:

neděle 13. listopadu 2016 12:16
Zdeněk Seidler
Samek Petr Ing.; "Chalupecký Jan Ing."; "Reif jiří Mgr."; "Goláň Lubor MUDr."; "Hraba
Václav Mgr."; "Bacík Pavel Ing."; Feglar Richard
Re: VŠE NORY - SMLOUVA O SPOLUPRACI

Předmět:

, .

IĹu bi ý (jt!||,
"přečetl jsem tu smlouvu, ale tohle nám musí poradit právník, kopajÍcÍ za naši stranu, nedokážu posoudit úskalí
smlouvy.
já si představuji to jinak, např. tím že se předloží finálni podoba územního plánu, která bude zkousnutelná pro nás
resp většinu z nás, pro p. Chlada jako investora, a pak se uzavře jednostránková smlouva, ve které bude napsáno, že
když to schválíme, tak obci bude vyplacena suma XX za účelem financováni školní kapacity, přičemž ty peníze musí
být již v depozitu, a ne fiktivně.
tohle je na vodě,
projekt zkrachuje, převede se pod jiný subjekt, územní plán již nikdo nezmění, celé se to dostaví, a děti nebudou mít
kam chodit do Školy

ještě jsem se chtěl zeptat, kde vázne územní plán, budou již vánoce
M. D.

,

> On 21 Oct 2016, at 10:39, Zdeněk Seidler <zdenek.seid|er@vsenorV.cz> wrote:

"

>
> Vážení ko|ego\é,
> přeposílám vám k připorMnkováni návrh smlouvy o spolupráci, který dal dohromady Ing. Herman. Vzhledem k
tomu, že zde zhruba dva následujÍcÍtýdny nebudu přítomen, zůstanou vaše případné připomínky po tuto dobu bez
odezvy z mé strany. Zastupuje Pavel Bacík.
" přeji příjemnývÍkend.
> Z.S.
>

"

> -----Original Message----> From: herman [mai|to:herman@ivoherman.czl
> Sent: Thursday, October 20, 2016 1:59 PM
> To: Zdeněk Seidler
> Cc: richard chlad
" Subject: vše nory - smlouva o spolupraci

>
> Dobrý den pane starosto,
> přIlohou posIlám návrh smlouvy o súpolupráci mezi Kricos a ObcíVšenory.
> Bude potřeba doladit, doplnit čísla a datumy.
>
> Také bude pravděpodobně vázána na problematiku nejen nového ÚP, ale také na rozhodnutioh|edně nové školy l
Školky.
>
> Budeme očekávat Vaše připomínky,
" hezký den,
"

> Ivo H.
>
> -> AIH
> ing arch ivo herman, čka 03243
1

'\
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Zdeněk Seidle,
Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

bací <baci@email.cz>
pondělí 14.listopadu 2016 19:49
Petr Samek
jiří Reif" 'j.reif@seznam.cz>, "\Goláň Lubor MUDr.\; Zdeněk Seidler; Jan Chalupecký
st.
Re: VŠE NORY - SMLOUVA O SPOLUPRACI

=-—9

Dobrý večer všem,
v tomto ohledu souhlasím s panem Samkem,
dále se mi nezdá specifikace stavby 754 obyvatel to je jako kolik bytů ?
další body jaká je výše darů ? v které fázi?
Za schválení územního planu by měla být největší podle mě, protože pak už pIan nezměníme.
Jinak mi ta smlouva přijde jako nevýhodná jednosměrná šaškárna.
Bacík.
- -------- Původní zpráva ---------Od: Petr Samek <psamek3@gmail.coni>
Komu: Jan Chalupecký st. "J.CHALUPECKY@seznam.cz"
Datum: 14. 11. 2016 12:13:40
Předmět: Re: VŠE NORY - SMLOUVA O SPOLUPRACI
Moje sĹanovisko je dlouhodobě neměnné, k návrhu smluv jsem se vyjádřil, stanovení
konečného data uzavření ÚP také podporuji.

S přáním hezkého dne
Petr Samek
niob.: +420 724 232 023
e mail : µsamek3@,gmail.com
Dne 14. listopadu 2016 11:57 Jan Chalupecký st. <j.CHALUPECKY@,seznam.cz>
napsa1(a):

Dobrý den všem,

je to cca měsíc, co jsme obdrželi Smlouvu o spolupráce a většina zastupitelů se vůbec
nevyjádřila.

Navrhoval jsem termín definitivnihouzavření ÚP nebo bude donekonečna pro někoho
otevřen ?

1

,,,,,,,,,,,,,
Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

.

>

0

?q

pátek 21. října 2016 11:42
Zdeněk Seidler
Jan Chalupecký st.; Reif Jiří Mgr.; MUDr. Martin Dudek; Lubor Goláň; Mgr. Václav
Hraba; bací; Richard Feglar
Re: FW: VŠE NORY - SMLOUVA O SPOLUPRACI

Dobrý den a ahoj,

nesouhlasím po zběžném prostudování s následující formulacemi :
bod III,3.2. a
porušení závazku součinnosti stanoveného v Článku 2.2, 2.3 a 2.4 výše, a to zejména tím, že OBEC podá
v řízeních probíhajících v souvislosti s realizací Projektu (zejména územní řízení, stavební řízení, řízení o
vydání povolení k užívání stavby, řízení dle ZpvŽP) námitky, odvolání nebo jiný opravný prostředek nebo
se tak stane prostřednictvím třetího subjektu, a to z podnětu OBCE nebo členů orgánů OBCE nebo na
němž bude mít jakýmkoli způsobem účast OBEC; -«oto vnímám jako zásadní zásah do našich svobod
zastupitele i občana
L.m

\

bo

, . .

OBEC nebude proto jakkoli bránit, znesnadňovat či komplikovat vydání rozhodnutí a souhlasů potřebných
pro realizaci Projektu, a to ani v případě změny složení orgánů OBCE, pokud projekt v podstatném
rozsahu nepřekročí základní parametry Projektu. ^nesouhlasím s tím, abychom budoucí zastupiteie
zavazovali k čemmmdluůu nemohli změnit. I toto povaZuji za vysoce nestaHU.ll Ulll.
l

'

'0
\"

S přáním hezkého dne

.

-

""~~

Dne 21. října 2016 10:39 Zdeněk Seidler <zdenek.seidler@,vsenory.cz> napsal(a):
Vážení kolegové,
přeposílám vám k připomínkování návrh smlouvy o spolupráci, který dal dohromady Ing. Herman.
Vzhledem k tomu, že zde zhruba dva následující týdny nebudu přítomen, zůstanou vaše případné
připomínky po tuto dobu bez odezvy z mé strany. Zastupuje Pavel Bacík.
přeji příjemný víkend.
Z.S.

-----Original Message----From: herman [mailto:herman@,ivoheman.cz]
Sent: Thursday, October 20, 2016 1:59 PM
To: Zdeněk Seidler
Cc: richard chlad
Subject: VŠE NORY - SMLOUVA O SPOLUPRACI
Dobrý den pane starosto,
přílohou posíláni návrh smlouvy o súpolupráci mezi Kricos a Obcí Všenory.
Bude potřeba doladit, doplnit čísla a datumy.
Také bude pravděpodobně vázána na problematiku nejen nového ÚP, ale také na rozhodnutí ohledně nové
1

úk"
ZdeněkS.idl.,
Od:
Odesláno:
Komu:
"

Kopie:
Předmět:

Lubor Goláň "1ubor.golan@seznam.cz>
pondělí 14.listopadu 2016 21:50
jiří Reif
Samek Petr Ing.; \\\"Hraba Václav Mgr.\\\"; \\\"Bacík Pavel lng.\\\"; Feglar Richard;
Dudek Martin; Zdeněk Seidler; Jan chalupecký st.
RE: VšE NORY - SMLOUVA O SPOLUPRACI

Dobrý večer, onilouvám se, ke smlouvě se dostávám až nyní, obdržel jsem ji 21.10. o jiné smlouvě odeslané
před měsícem nevím, na mailu ji dohledat nemohu.
Ze smlouvy jsem trochu rozpačitý, domníván] se, že je tam řada nejasností a že se upisujeme k
bezvýhradné podpoře, a to i za příští zastupitelstvo, chápu, že pro.jekt musí mít nějakou kontinuitu po
zrněně zastupitelstva, ate k tomu a řadě bodů by sc měl vyjádřit právník. Myslím, že by příspěvky neměly
být vázány jen na etapu projektu, ale také na etapy stavby školy, o tom tarn nic není a my to budeme muset
řešit tak, aby škola byla k dispozici co nejdříve po nárůstu obyvatel VŠenor.

Z minulých setkání jsme nabyl dojmu, že nelze přesně odhadnout počet obyvatel, ale ve smlouvě to stojí,
zastavěnou plochu apod. chápu, občanská vybavenost je specifik. jen obecně.
Odstoupení od smlouvy je definováno tak, Že může být dost subjektivní. Určitě to chce větší diskuzi a
hlavně vyjádření právníka a nejlépe také našeho architekta.

s pozdrave]¥
L. Goláň
C
"

---------- Původní zpráva ---------Od: Jiří Reif <j.Reif@seznam.cz"
Komu: Jan Chalupecký st. <j.CHALUPECKY@seznam.cz"
Datum: 14. 11. 2016 21:16:25
Předmět: RE: VŠE NORY - SMLOUVA O SPOLUPRACI

Dobrý večer,
Mám pocit, Že nad smlouvou bychom se měli asi sejít nebo ji nechat posoudit právníkovi.
Smlouva Ilení kompletní, chybí čísla...
Do té doby nemohu vyjádřit svůj postoj k výstavbě areálu Krijcos. v zásadě, ale jsem pro
rozvoj obce.
Mluvili jsme o uzavření ÚP, ale nevzpomínám si na konkrétní datum, když tak mi to prosím
připomeňte anebo navrhněte termín, nechť se ostatní vyjádří. Pokusím se pak pana architekta
směřovat k tomuto datu.
Informoval jsem v minulém mailu, jaký je stávající stav. Jakmile budu mít textovou část,
budu neprodleně informovat výbor a zastupitelstvo.
Budete-li mít jakoukoli další konkrétní otázku, rád odpovím anebo si vyžádám odpověď od
pana architekta. V případě zájmu na něj po dohodě pošlu mail a tel. číslo.
Díky za spolupráci a zdravím.
J. Reif
1

;

ä&"
ZdeněkS.idl.,
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

-

s "
. istopadu 2016 14:39
Zdeněk Seidler
Re: FW: VŠE NORY - SMLOUVA O SPOLUPRACI

Vážený pane starosto,

k návrhu smlouvy mám následující (ovšem s tím, že nemám k dizpozici Příl. Č.1) :
- smlouva se nazývá Darovací, ale pak se hovoří o příspěvcích na konkrétní účely a za konkrétní plnění ze
strany Obce, takže se nemůže jednat o dar - ten nelze spojovat s protiplněním. Pokud by měla smlouva
takovouto
koncepci, pak by se měla nazývat jen Smlouva o spolupráci.
- mezi body 2.6 a 2.7 je najednou odst.c) který zjevně patří k jiné části.

·

- první úhrada příspěvku má být provedena až po vydání novéhq ÚP, takže pokud poté investor příspěvek
nepošĹe a pozeniky resp. projekt přeproda, tak nastane velká právní nejistota. Raději by měly být veškeré
prostředky
uloženy u notáře např. před Společným jednání v procesu ÚP.

t - není jasné, jak se příspěvek bude počítat, doporučuii např. 100 - 200 ,-KČ/m2j(tedy z počtu m2 změněných

na stavebnij.

""

- není vůbec řešeno připojení na sítě, jejich vlastnicví, kapacita apod. Nově vybudované sítě by měly být
bezplatně převedeny Obci.
- v bodě 1.4. by se mělo přesněji a konkrétně popsat technicky co bude vybudováno a nikoliv za kolik
peněz, resp. kolik přesně hradí developer na školu apod.
- nedodržení podmínek ze strany developera by mělo být pod sankcemi.
- ze shora uvedeného plyne, že tato koncepce se nejeví jako vhodná a věc by měla být řešena Plánovací
smlouvou.

V úctě pv.

Dne 14.11.2016 16:57, Zdeněk Seidler napsal(a):
1

,,,,,,,,,,,,,
Od:

·

Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

41©{
Jan chalupecký st. "J.CHALUPECKY@seznam.cz>
pátek 21. řqňä 2016 13:04
Zdeněk Seidler
Peti' Samek; \"Reif Jiří Mgr.\"; MUDr. Martin Dudek; Lubor Goláň; Mgr. Václav Hraba;
bací; Richard Feglar
Re: FW: VŠE NORY - SMLOUVA O SPOLUPRACI

. Ahoj všem,

souhlasím s Petrem S.

Domnívám se, že by smlouvu měl posoudit z pohledu práva náš právník a nenecat si diktovat pomínky.

Nechápu, proč v případě jejich legislativních problémů se stavbou jim musíme dle smlouvy pomáhat,
I

-

""

Jan Chalupecký
sent from mobile
---------- Původní zpráva ---------Od: Zdeněk Seidler <zdenek.seidler@,vsenory.cz>
Komu: Petr Samek <psamek3@gmaĹl.com>, Jan Chalupecký st. "J.CHALUPECKY@,seznam.cz>, "Reif
jiří Mgr." <,j.reif@seznam.cz", MUDr. Martin Dudek <martindud@gmail.com>, Lubor Goláň
<1ubor.golan@,seznam.cz>, Mgr. Václav Hraba <atelier-hraba@,volny.cz>, bací <baci@email.cz>, Richard
Feglar <rf.servis@,volny.ez>
Datum: 21. 10. 2016 10:39:48
Předmět: FW: VŠE NORY - SMLOUVA O SPOLUPRACI
Vážení kolegové,
přeposílám váni k připomínkování návrh smlouvy o spolupráci, který dal dohromady Ing.
Hernian. Vzhledem k tomu, že zde zhruba dva následující týdny nebudu přítomen, zůstanou
vaše případné připomínky po tuto dobu bez odezvy z mé strany. Zastupuje Pavel Bacík.
přeji příjemný víkend.
Z.S.
-----Original Message----From: herman [mailto:herman@,ivoherman.cz]
Sent: Thursday, October 20, 2016 1:59 PM
To: Zdeněk Seidler
Cc: richard chlad
Subject: VŠE NORY - SMLOUVA O SPOLUPRACT
Dobrý den pane starosto,
přílohou posílám návrh smlouvy o súpolupráci mezi Krkoš a Obcí VŠenory.
I

l

Zdeněk Seidler
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

'

, ,(ÍL
Mgr. Václav Hraba < ate|ier-hraba@volny,cz>
neděle 23. října 2016 12:38
Zdeněk Seidler; 'Petr Samek'; 'Jan chalupecký st.'; '"Reif jiří Mgr.'"; 'MUDr. Martin
Dudek'; 'Lubor Goláň'; 'bací'; 'Richard Feglar'
RE: VŠE NORY - SMLOUVA O SPOLUPRACI

J~
Zdravím všechny,
jestli něco "miluji", tak jsou to smlouvy a vůbec veškerá byrokracie, kde neumím hledat ty "malá" písmenka a různá
slovní spojeni která dávají dokumentu jiný význa m. Předem se omlouvám, ale preferoval bych raději schůzku nad
tímto dokumentem, kde by fundovaní vysvětlili připomínky a možná riziky. jsem výtvarník, ne právník ... mě tam
např, právě chybí ty konkrétni čísla, to mě zajímá nejvíc.
) Případné posouzení nezávislým právníkem vidim jako nutnost!!!
Pan Samek posIal připomínky v dalším mailu, psané Červeně, s tím souhlasím - neměli bychom zavazovat budoucí
zastupitele nějakými podmínkami. Na druhou stranu např. ývěr se bere také na dobu delší než je naŠe funkční
období,
Nemáme nějaký vzor, ukázku, jak to kde už třeba funguje? Kde v jaké obci majis tímto zkušenost, případně jestli už
nějakou takovou smlouvu uzavřeli a jak je v praxi realizována?
:>.J"
-----Original Message----From: Zdeněk Seidler [maiIto:zdenek.seidler@vsenory.cz]
Sent: Friday, October 21, 2016 10:40 AM
To: petr Samek <psamek3@gmaiLcom>; Jan chalupecký st.
<j,CHALU PECKY@seznam.cz>; "Reif Jiří Mgr." "j.reif@seznam.cz>; MUDr. Martin Dudek <martindud@gmail.com>;
Lubor Goláň <|ubor.Ro|an@seznam.cz>; Mgr.
Václav Hraba <atelier-hraba@volny.cz"; bací <baci@email.cz>; Richard Feglar <rf.servis@volny.cz>
Subject: fw: vše NORY - smlouva O SPOLUPRACI

"

Vážení kolegové,
přeposílám vám k připomínkovánÍ návrh smlouvy o spolupráci, který dal dohromady Ing. Herman. Vzhledem k tomu,
že zde zhruba dva nás|edujÍcÍtýdny nebudu přítomen, zůstanou vaše případné připomínky po tuto dobu bez odezvy
z mé strany. Zastupuje Pavel Bacík.
přeji příjemný víkend,
Z.S.

-----Original Message----From: herman [mailto:herman@ivoherman,cz]
Sent: Thursday, October 20, 2016 1:59 PM
To: Zdeněk Seidler
Cc: richard chlad
Subject: vše nory- smlouva o spolupraci

Dobrý den pane starosto,
přIIohou posIlám návrh smlouvy o súpolupráci mezi Kricos a ObcíVŠenory.
Bude potřeba doladit, doplnit čísla a dátumy.
Také bude pravděpodobně vázána na problematiku nejen nového ÚP, ale také na rozhodnutIohledně nové školy l
školky.
1

Zdeněk Seidler
Jan chalupecký st. "j.chalupecky@seznam.cz>
28, července 2016 7:06
Zdeněk Seidler
Fwd: Re: Dopis Krijcos

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Jan Chalupecký
odesláno z mobilu
---------- Původní ©řáva ---------Od: herman
Datum: 21. 7. 2016 v 09:19:19
Předmět: Re: Dopis Krijcos
Dobrý den pane Chalupecký,
leteckou poštou Vám posílám materiály, které .jsou v rozpracovanosti.
odkaz na zásilku: http://leteckaposta.cz/557704631

Dovolte mi konstatovat že:
- objekty A (při hlavní silnici) jsou osazené,
- objekty B (vnitřní areál) jsou již stabilizované, ale budou upraveny výškovým osazením tak, že budou o
cca 1,5 - 1,75m zapuštěny do terénu,
- objekty C - dojde k razantní obměně, po obnovení pŕQj. prací.

S objekty C není pan Chlad spokojen.
Bohužel Vám v tuto chvíli nemohu poskutnout jejich vzhled ani tvar, protože práce na prQjektu jsou
" pozastaveny. Investor pan Chlad v prvé řadě chce znát názor obce (zastupitelstva), zda má či nemá její
podporu a jak se tato podpora projeví v zadání limitů do nového územního plánu.
Vaši podmínku ohledně počtu osob v novém areálu jsme splnili (přepočtem osob v jednotlivých bytech dle
čsú), a to ještě dojde k úbytku počtu bytů v objektech C.
K Vašemu dotazu ohledně výšek.
Počítáme konstrukční výšku jednoho patra 3,1m.
Objekty budou postaveny ne v jednC rovině, ale budou reagovat na rostlý terén tak, Že suterény budou o cca
1/2 patra zapuštěny do stávajícího terénu, naopak prostor mezi jednotlivými objekty B bude dosypán a
dorovnán tak, aby se suterén projevil co nejméně. Z východních pohledů tak budou nad terén vystupovat
pouze objekty bydlení. Ze západních pohledů (od Dobřichovic) se mimě projeví zapuštěný suterén, který
však bude částečně skryt modelací upraveného terénu přisypáním zeminy k objektům
" Nové domy jsou uvažovány jako 3+1 - poslední, 4NP, bude ustoupeno.
Děkuji a jsem připraven se s Vámi sejít a dovysvětlit, ev. zodpovědět na další Vaše dotazy.
S pozdravem,
Ivo Haman
AIH
ing arch ivo herman,

čka 03243
1

vobůrecká 138,

"
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Nebude-li v textu této zprávy výslovně uvedeno jinak, platí že (i) textem této zprávy
podepisující neslibuje uzavřít ani neuzavírá jakoukoliv smlouvu;
každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu, (ii) Žádné
skutečnosti a údaje v této zprávě obsažené nelze považovat za závazný návrh na
uzavření smlouvy nebo přijetí Vašeho návrhu na uzavření smlouvy,
(iii) obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy (nabídku), pak jakékoli i
nepodstatné změny, které v této nabídce učiníte, budou námi považovány za novou
nabídku a (iiii) obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy,
nebo je-li reakcí na Váš návrh na uzavření smlouvy, pak smlouva, která má na základě
tohoto návrhu vzniknout, bude uzavřena nejdříve okamžikem podpisu jejího písemného
vyhotovení oprávněnými zástupci smluvních stran.

Dne 18.7.2016v21:43janChalupeckýst.napsal(a):

Dobrý den pane architekte.

při osobním setkání jste slíbili dopracování vizualizace vašeho projektu. Z vámi zaslané
přílohy A není jasné co vlastně postavíte.
Píšete 4 NP. Máte-li v pIánu dosýpání mezi budovami, tak v některých místech bude výška
horní hrany budovy cca 16 metrů nad stávajícím terénem.
Počítám výšku jednoho podlaží 3,2 m ( světlá výška + tloušťka stropu).

Počítáte s tím, že nám slíbený materiál zašlete? Pro rozhodnutí, považuji za velmi vhodné
znát hmotu, která tam bude vystavěna a to by mělo být z vizualizace jasné.
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Děkuji
Jan Chalupecky
sent from mobile
---------- Původní Qpŕáva ---------Od: Martina Stará <martina.stara@,vsenorý.cZ>
Komu: bací "baci@,email.cz>, Jan Chalupecký st. "J.CHALUPECKY@,seznam.c>,
RF.servis@volny.cz <RF.sei"vis@,volny.cZ>, Lubor Goláň <1ubor.golan@,seznam.cZ>, Mgr.
Václav Hraba <atelier-hraba@,volný.cZ>, martindud@&mail.com <martindud@,gmail.com>,
j.reif@,seznam.cz <ij'eif@,seznanl.ez>, psamek3@gmail.com <µsamek3@gmaij.com>
Datum: 12. 7. 2016 15:18:38
Předmět: Dopis Krijcos
Dobrý den,
přeposílám v přňoze dopis od Krjjcosu.
S pozdravem Martina Stará
martina.stara@vsenory.cz
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Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
www.avast.com
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Zdeněk Seidler
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

jiří Reif <jiri.reif@pharmagen.
13. dubna 2016 5:29
Zdeněk Seidler
Krijcos

,C

>

Ahoj Zdeňku,
PosIlám slíbený přehled:

"

První varianta ( je v poslední rozeslané el. Verzi v mailu) - odsouhlasená zast. :
Plocha ZO7 - Senior House - 1,123 ha
KZP-O,4
KZ-0,3
výška nad terénem 14m
Podlažnost není stanovena
Územní studie
Plocha P09 - Krijcos - 1,834 ha
KZP-O,4
KZ-0,2
PO - 3 patra
výška 14m nad přilehlou ulicí Kv. Mašity
Územní studie
Druhá varianta - ústně odsouhlasená na posledním prac. zast. :
Plocha Z07 - Senior House - 1,123 ha
KZP -0,4
KZ-0,3
výška nad terénem 14m
Podlažnost není stanovena
Územní studie
Plocha P09 - Krijcos - 1,834 ha
KZP -0,35
KZ-0,25
PO - 3 patra

·

výška 14m nad přilehlou ulici Kv. Mašity
Územnistudie

Třetí varianta - po jednání s pořizovatelem a zhotovitelem (Černošice a ing. Falta)
Plocha Z07 - Senior House - 1,123 ha
KZP -0,3
KZ-0,4
výška nad terénem 13,5m
Podlažnost není stanovena
Regulační plán na celou plochu Z07 a PO9 (na žádost nebo z podnětu)
Plocha P09 - Krijcos -1,834 ha
KZP-0,3
.

KZ -0,3
PO - 3 patra
výška 13,5m nad přilehlou ulici Kv. Mašity - ev snížit na .....
30 - 50 procent plochy budou pro komerčnÍvyužiti v rámci polyfunkčních budov
1

',)L

Regulační pIán na celou plochu Z07 a PO9 (na žádost nebo z podnětu) - podmínka navýšeni kapacity školy ev školky
Pozn. :
Studoval jsem ten projekt Senior House, je zde:
KZP -20
Zastavěná plocha - 2350 metrů čtverečních
Podlahová plocha komerce - 1320 metrů čtverečních
KZP - koeficient zast. plochy
Plochu Z07 je tedy možné ještě dále upravit a regulovat
V případě potřeby volej

pěkný den
J.

EI É"

Bez virů. www.avast.com
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K. Mašity 409
252 31 Všenory
Městský úřad Dob"' ovice
K ruk. staros rig P. Hampla
VÍ
a 61
252 29 Dobřichovice

tm.,

Všenory dne 29.4.2016

Věc: Kapacita kanalizace

vážený pane starosto,

obracím se na Vás se žádosti o předběžné stanovisko na revitalizaci areálu ve Všenorech. jak jsem
avizoval v závěru minulého roku, pracujeme poměrně intenzivně na tvorbě přestavby areálu ve
Všenorech, který už pomalu začíná dosluhovat. Společně se všenorským zastupitelstvem jsme od
minulého týdne projednávali naší budoucí vizi areálu Krijcos sjednoceného s projektem Senior
Všenory, který hodláme do celé koncepce areálu koncem letošního roku začlenit. Předeslal jsem
zastupitelstvu, že jsme uvažovali o dvou variantách.
V první uvažované variantě určené především pro kvalitní bydlení by pak mělo dojít k výraznému
omezení průmyslového charakteru areálu, Poslední návrh této studie počítal s přibližným počtem
cca 405 - 450 bytových jednotek. Firemní budova Krijcos by byla pouze na cca 1.500m2 zastavěné
plochy. K tomuto záměru bude třeba vydatné podpory všenorského zastupitelstva souvĹsejÍcÍ
zejména se změnou územního plánu a následnou provázaností na současnou obec Všenory.
Předpokládaná realizace se pohybuje v letech 2018 až 2020.
.
Varianta číslo dvě, kterou jsme rovněž v dřívější době vážně zvažovali a s ohledem na možné
komplikace ji řešíme jako záložní variantu revitalizace areálu, je ponechat lehkou průmyslovou
\/ý.rQhlÄ !LaĽeá]u tak, jak je=hjlákn~d~rnÄjzemnihmmL-NoU vybudovat moderni-twární
halu na cca 12.000m2, která by repasovala a recyklovala solární panely z fotovoltaických elektráren.
Postupně dos|uhujÍcÍch panelů jsou v České republice desítky miliónu kusů. Naše spOlečnost
Recycling Systems s.r.o. je jednou z 11 licencovaných společností, která může potřebné výrobní
procesy provozovat. Předpokládaná měsIčnI kapacita továrny je cca 60.000 panelů měsíčně
s postupným náběhem výroby od r. 2018 do r. 2020, počet zaměstnanců v areálu by se pohyboval od
250 do 500 osob + stávající provoz Krijcos cca 50 zaměstnanců, dejme tomu do 600 osob celkem.
Fitness i restaurace by zatím zůstaly zachovány, tj. přibližně do 200 zákazníků denně. Dodávání
panelů na recyklaci by převážně probíhalo po vlakové trati.
Obě varianty momentálně rozpracováváme do fáze objemové studie. jsem Vám je kdykoliv schopen
předložit k nahlédnutí.
Krijcos CS, a s., se sídlem K. Mašity 409, 252 31 Všenory, Česká republika, zapsaná v obchodním EejsÉřiku vedeném
Městskýni soudem v Praze, odd. B, vložka 74 13, IČO 49824210, DIČ CZ498242fO
Bankovní spQjeilí: Kouíetční bank% m s., pob, Praha 5-Smíchov, Č. ú. 547 346 371/0100, 798 844 0277/0100
Tej.: +420/257 7AA 006, 257 711 024, 257 711 373, GSM +420/777 711 250, Fax +420/257 711 588
e-mail: krijcos@ login.cz, http://wwwjuijcos,cz
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Co je pro mne v danou chvíli podstatné, je návaznost na kanalizační řád a Čističku odpadních
vod v Dobřichovicích. Dovolil bych se vrátit o několik desetiletí zpět. V roce 1992-1994 společnost
Krijcos s.r.o. vybudovala na své náklady kanalizační přípojku spojujÍcÍ Všenory a Dobřichovice na své
náklady v celkové výši 7 mil. KČ. Dohodou jsme předali vybudovaný systém obci, tehdy paní starostce
Doležalové, s ústním příslibem, ctěným i následnými dobřichovickými zastupitelstvy. Tento slib
zavazoval vedeni obce Dobřichovice k tomu, že budoucí potřebná navýšení kapacit odpadních vod
z areálu Krijcos včetně všenorského zámečku nebudou zatěžovány poplatky resp. příspěvky, jež si
Dobřichovice začaly účtovat v následujIcIch letech po zprovozněni přípojky. Obec Všenory nám tehdy
částečně přispěla na náklady tím, že nám věnovala jako částečnou kompenzaci nákladů bývalou
všenorskou sladovnu. Tu jsme bohužel museli v nás|edujÍcÍch letech vydat jako platný restituční
nárok. Nicméně vzniklou škodu jsme na Všenorech nikdy nenárokovali. Pachuť křivdy ve mne zůstává
do dnes. Tehdejší všenorské zastupitelstvo si bohužel celý problém dobře uvědomovalo.. Areál
Krijcosu byl postupně rozšiřován včetně služeb {samoobsluha, servis, ubytovna, fitness, bowling atd.)
na celkem předpokládaných 2.500 denních zákazníků a přibližně 600 zaměstnanců. Tuto uvažovanou
kapacitu jsme nikdy nenaplnili. V areálu se momentálně nachází na 350 parkovacích mist.
V první variantě nově navrhované studie počítáme se zachováním fitness s cca s ľO zaměstnanci,
max. 150 návštěvníků denně, Krijcos kanceláře + dílny bude obsluhovat do 40 zaměstnanců, 10
návštěv denně, dále samoobsluha typu ,,Tesco Express" (500m2) cca 200 zákazníků, restaurace typu
,,Kolkovna" (cca 350m2), pivnice (cca 15Om2), celkem 200 míst k sezení - 300 zákazníků, doktor,
zubař, kavárna, pekárna na zbývajícIch cca 500m2, návštěvnost max. 200 osob denně. Momentálně
jednáme i o zřIzenI mateřské školky a prvního stupně školy základní. Odhadovaný počet obyvatel
v nově zřízených bytových domech je 1 050 -1200 obyvatel, z toho už na základě projektu Senior
Všenory s.r.o. uhradil v minulých letech poplatky za tuším 250 obyvatel.
Počty zaměstnanců a osob ke druhé variantě jsou uvedeny ve třetím odstavci tohoto dopisu.
Závěr: Rád bych Vás požádal o kontakt na správce kanalizačnIho systému, abychom s nim mohli
připravit technické řešení a připojení areálu Krijcos do systému splaškové kanalizace zřejmě ve více
přípojných bodech vedoucích kolem areálu. stejně tak Vás chci předběžně požádat ó souhlasné
stanovisko k výše uvažovaným počtům nových uživatelů areálu Krijcos uváděných ve.variantě jedna i
dva. Dle mého názoru bez dalších finanČních nároků obce Dobřichovice na finanční příspěvky. At' už
z důvodů ,,historických" příslibů ze strany dobřichovických zastupitelstev, především pak z důvodu, že
množství splaškových vod se nijak nezmění při realizaci jedné či druhé varianty. Předem děkuji.
...lj'",

S pozdravem

Ing Richar
člen představ stva
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PropoČty obyvatel resp. uživatelů akce Byty Všenory, údaje jsou získané ze statistickýcli přehledů
předních developerů z Prahy a Středočeského kraje, korigovány na základě zkušenosti" Ing. Arch.
Ivo Hermana

výchozí stav - dnes lnán)e v plánech 22.000m2 bytových ploch (čistých bez firemní budovy Al), počítáme,
že se vše postaví, prodá a naplní!!!
l)

Dle statistik je průměrný středočeský byt na rozdíl od Prahy o výměře 70-75m2 a žije v něm 2,15
člověka 314 -293 bytů ~675 až 630 osob, po odečtu cca 1/3 nových vlastníků, kteří se trvale
nepřihlásí či budou pouze na víkendy, máme s bídou 420 trvale hlášených osob, tudíž velmi nízké

2)

číslo o něž by se navýšil počet všenorských občanů.
Hl. in. Praha udává rozlohu 50m2 průměrného bytu, což je, předpokládejme i náš budoucí stav.
Nacházíme se porněrně blízko Praze. Množství bytů vyjde na 440. pražský koeficient obsazenosti
už je však jen 1,8 člověka na bytovou jednotku, tj. 792 osob, trvale hlášených pak předpokládám
528 všenorských občanů, Při menších bytech hrozí riziko, že se trvale přihlásí pouze 60% nových
vlastníků. Zbytek bude byty využívat jako investici popř. k víkendovému bydlení, jako náhradu za
prodané chaty. Pak jsme rázem u 475 hlášených obyvatel.

3)

Projektantský, námi donedávna udávaný propočet obyvatel akce Byty Všenory vycházel
z běžných polosocialistických developerských odhadů potřebných pro nároky max. spotřeb
elektřiny, kapacit vody VC. vod splaškových, potřeby parkovacích kapacit apod. jedná se o
maximální možné technické propočty. Zde jsme došli k max. počtu bytů 405 při průměrné
bytové rozloze 54 m2, ale násobeno koeficientem 3 osoby na byt "1215 osob, což je nereálné
číslo, nicméně z důvodů naprojektování stavebních kapacit s ním taktéž musíme počítat. Opakuji,
jde o maximalistické výpočty. Obsazenost 3osoby l byt nebudou naplněny. Před rokem 1989 by
toto číslo bylo reálné. Dnes je to přežitek stejně hloupý, jako normy velikosti parkovacích míst.
Z praxe je nutné mít předimenzovanou kapacitu pro inženýrské sítě.

Odhady počtu dětí z možných budoucích obyvatel. Na rozdíl od výše uvedeného se jedná o věštění
z křišt'álové koule. Poslední sčítání obyvatel z roku 2011 je nám téměř k ničemu. Shodneme se zřejmě
v následujícím. celý porodní (fertilitní) cyklus je rozbitý do populačních vln, které budou vždy u některých
typů škol oscilovat na rozdíl od škol druhých nacházejících se ve stavu krachu či rušení z nedostatku
žáků. Periodu předpokládám v cca 20-25ti letých cyklech opakujících se minimálně dvakrát po sobě. Dle
mého se nacházíme v polovině prvního cyklu. Momentální stav je, že chybí kapacity v mateřských a
základních školách 1. stupně. Naopak přebývají kapacity středních a vysokých škol. Zoufale chybí učební
obory. Můj osobní názor je, že z MŠ a první stupeň ZŠ se během příštích 5 let přesune zvýšený tlak
zejména na druhý stupeň ZŠ. Období, v kterém uvažuji dokončení Bytů Všenory, v horizontu S a více let.
Druhým předpokladem je, že se nově do našich bytů nastěhuje cca 270 dětí neb počítáme děti:
-žádné do bytu do 50m2, jedno dítě do bytu 70-75m2 a dvě děti do bytu nad 80m2,
- ty jsou naprojektovány v počtech:
-

cca100 bytů do 50m2,
150 bytů do 70-75m2,
60 bytů nad 85m2,
celkově se dá hovořit o cca 310-350 bytech, přičemž některé se dají rozdělovat a některé naopak

slučovat.
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Věkové kategorie nedokáži odhadnout, stejně tak jako porodnost nových obyvatel. Předpokládám opět,
že u větších bytů už bude věková kategorie dětí navštěvovat spíše střední školy a víceletá gymnázia.
Věková kategorie mateřských škol už nebude tak aktuální. Tlak vlády na MŠ od 2 let vidím jako účelový.

V předstihu si uvědomují budoucí nadbytečné kapacity státních niateřinek, které budou chtít naplnit a
udržet jejich smysluplnost na úkor školek soukromých. Soukromé MŠ se budou spíše přesouvat do
kategorií prvních stupňů základních škol v následujících deseti letech. Mé jediné doporučení je, aby bylo
možno základní školu projekčně nachystat jako jednu společnou, víceúčelovou budovu na maximální
možné počty dětí od mateřské části po druhý stupeň se společným zázemím. Postupnou realizaci stavět
v navazujících modulech ve dvou 4 či 5ti letých obdobích, dle skutečných potřeb. Tyto moduly pak pružně
používat, pokud již budou vybudovány, jako mateřinky Či základní školy, pro různé stupně. Jen měnit
zařízení jednotlivých učeben. Lze totiž velmi reálně počítat s níodebvou situací, kdy budou naopak po pěti
a více letech školní kapacity v okolních obcích výrazně přebývat. Počty obyvatel v navazujících obcích už
nebudou nějak dramaticky navyšovány a současná populace žáčků se přesune na vyšší typy škol. TO jsme
již jednou zažiti na přelomu tisícj|etÍ a varuji před l)řÍlišnýľn optiľnislnem. Všenory se jako jediná obec
v berounském údolí tomuto bouřlivému rozmachu vyhnuly, respektive mají v posledních 20ti letech jen
minimální narůst počtu obyvatel z cca. 1.500 na 1650. Bohužel věkově z dostupných statistických údajů
stárnou..
Bohužel se mi nepovedlo setkat se s ekonomickým vedením obce abychoni tento materiál společně
doplnili o předběžné odhady obecních finančních nároků v navazujících letech, stejně tak jako o vyčíslení
nárůstu předpokládaného navýšení obecních příjmů. Tím by byl tento materiál použitelnější pro společné
vytyčení kritických bodů v časové ose s ohledem na provázanost s realizací akce Byty Všenory.
Zapsal Chlad Richard

