HRADEC KRÁLOVÉ
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 OO HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA MAGISTRÁTU MĚSTA

spis: SZ MMHK1156685/2022
Č. požadavku:0M2/ST

0M2/6212022
OZNÁMENÍ

O ZÁMĚRU Č. 62

Dle ustanovení 39 zákona č. 12812000 Sb. o obcích, v platném znění, a dle usnesení
Rady města Hradec Králové RM1202211184 ze dne 20.09.2022, zveřejňuje Statutární
město Hradec Králové tento záměr:

uzavřít dodatek č.13 k Nájemní smlouvě č. (CES 2003/1687), ze dne 25.03.1996 se
společností Pod Strání s.r.o., se sídlem Roháčova 188/37,130 00 Praha 3
Zižkov, IČ:
64254127, pro provozování rychlého občerstvení, restaurace s pivnicí, denní a noční
vínárny, ve znění přílohy č. 3, důvodové zprávy, jehož předmětem je:
7. rozšíření předmětu nájmu o část střechy nebytového prostoru č. 506 v ulici M.
Horákové 549 o velikosti 407,2 m2, pro instalaci a provoz fotovoltaické elektrárny o
výkonu 80 kWp, nájemce provede stavbu „instalace fotovoltaické elektrárny 80 kWp“
sám, na vlastní náklady, nebude požadovat na vlastníkovi objektu úhradu těchto
nákladů, ani náhradu toho, o co se případně zvýší hodnota předmětu nájmu, ani
vydání bezdůvodného obohacení či jinou náhradu za případné zhodnocení
nemovitosti, resp. předmětu nájmu
takové platby a náhrady nebude nájemce
oprávněn požadovat ani za trvání nájmu, ani po skončení nájmu. Stavba „instalace
fotovoltaické elektrárny 80 kWp“ bude probíhat v souladu se zákonem
7 83/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále
jen „stavební zákon“), budou respektovány další příslušné právní předpisy a normy,
nájemce bude oprávněn si technické zhodnocení po dobu nájmu odepisovat dle
zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Nájemce provede stavbu „instalace
fotovoltaické elektrárny 80 kWp“ za podmínek stanovených správcem viz příloha č.
2., po skončení nájmu bude nájemce povinen fotovoltaickou elektrárnu odstranit a
uvést střechu do původního stavu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak
2. zvýšení nájemného u nebytového prostoru č. 506 v ulici M. Horákové 549 za část
střechy o velíkosti 407,2 m2 o částku ve výši 48 000,- Kč/rok bez DPH dle platných
předpisů
Lhůta pro podání písemných žádostí
poštou nebo osobně prostřednictvím
podatelny Magistrátu města Hradec Králové, Ceskoslovenské armády 408, 502 00 Hradec
Králové, nejpozději do 15-ti dnů ode dne zveřejnění. Rozhodným termínem pro posouzení
včasného podání je datum doručení nebo přijetí na Magistrátu města Hradec Králové.
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Statutární město Hradec Králové
Bc. Jan Slavík
vedoucí oddělení hospodaření a evidence majetku
města
Československe armady 408
502 00 Hradec Králové
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Milady Horákové 549 - nebytový prostor č. 506
fotovoltaické elektrárny (FW) na střeše objektu

‚

-

Pod Strání, s.r.o.

—

stanovisko ke stavbě

vážený pane vedoucí,
SNHK obdržela dne 23.8.2022 písemnou žádost nájemce Pod Strání, s.r.o. (lČ: 64254127),
doplněnou dne 25.8.2022 o projektovou dokumentaci, o stanovisko ke stavbě FVE na střeše objektu.
K této žádosti Vám překládáme naše stanovisko.
1. Jméno a příjmení žadatele:
Pod Strání, s.r.o. se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
Řehákem, jednatelem

-

Zižkov, zastoupená Radkem

2. Přesná adresa nemovitostí, která je předmětem žádosti:
Milady Horákové 549, 500 06 Hradec Králové, nebytový prostor č. 506
3. Právní vztah k nebytovému prostoru, který je předmětem navržených úprav:
Smlouva o nájmu nebytových prcstor ze dne 25.3.1996 a dodatky čLslo 1 až 12
4. Předložená dokumentace stavebních úprav:
Projektová dokumentace „INSTALACE FVE 8OkWp, NA STŘESE“, zpracovaná Ing. Lukášem
Málkem dne 23.8.2022, fotografie betonové patky, zpráva „Budova Čp. 549 v ulici Milady
Horákové v Hradci Králové vyjádření inženýra statika k únosnosti ploché střechy pro umístění
fotovoltaických panelíď zpracované Ing. Františkem Futerou dne 24.8.2022 a „SMLOUVA O
PŘIPOJENI VÝROBNY K DLSTRIBUČN( SOUSTAVĚ NA NAPĚŤOVÉ HLADINĚ 0,4 kV (NNý‘
číslo 22_SOP_02_41 22005055 s ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.8.2022.
—

5. Nájemce žádá o provedení těchto úprav:
Výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 80 000 Wp na části střechy objektu Milady
Horákové 549 (nad nebytovým prostorem číslo 506, ve kterém nájemce provozuje restaurační
zařízení). Jedná se o umístění 187 kusů solárních panelů upevněných na hliníkovou konstrukci
volně stojící na betonových patkách na ploché střeše objektu.
6. Pokud budou předložené úpravy radou města schváleny, musí být žadatelem dodrženy
Wto podmínky:
6.1 Před zaháienírn realizace musí žadatel předložit správci k odsouhlasení chybějící části (detaily)
projektové dokumentace, především odborné posouzení přípustnosti osazení betonových patek
přímo na střešní foliovou kMi (vyjádření, že tento postup nepoškodí folii) včetně výkresu (řez
střechou a patkou), způsob napoiení na stávající ePektroinstalac, plán organizace výavby a
nutné související úpravy v objektu.
6.2 Zatížení střechy nesmí být vyšší, než uvažuje předložené vyjádření inženýra statika.
6.3 Kačírek. který je nyní na střeše, bude vždy ped osazením betonové patky odhrnut a následně
prokazateně zcela odstraněn ze střechy1 tj. nebude rozhrnut na zbývající ploše střechy.

6.4 Veškeré práce, dodávky i následná ekologická likvidace dožilého zařízení budou provedeny na
vlastní nákladyjemce.
6.5 Za případné poškození objektu, především střešní krytiny, realizací FVE ručí žadatel a musí
zajistit opravu po konzultaci s SNHK. Veškeré náklady s tím související jdou na vrub žadatele.
6.6 Způsob reahzace a provedení úprav bude probíhat v souladu se stavebním zákonem Č.
183/2006 Sb. v platném znění a dle platných technických norem a předpisů.
6.7 Veškeré práce budou provedeny odbornou firmou. Kde je požadována zvláštní způsobilost,
budou práce provedeny pracovníky s příslušným oprávněním a kvalifikací.
6.8 Na provedené úpravy rozvodů elektrické instalace bude nájemcem zajištěna revizní zpráva s
kladným výledkern a revizníipráva kontroly hromosvodu.
6.9 Veškeré odpady během úprav budou neprodleně a prokazatelně likvidovány podle platných
předpisů a nezávadným způsobem.
6.10 V případě ukončení nájemní smlouvy přenechá nájemce nebytový prostor včetně provedených
úprav v provozu schopném stavu, pokud nebude prokazatelně dohodnuto jinak.
6.11 Nájemce nebude požadovat po pronajímateli úhradu těchto nákladů, ani náhradu toho, o co se
případně zvýší hodnota předmětu nájmu, ani náhradu za případné zhodnocení nemovitosti
takové platby a náhrady není nájemce oprávněn požadovat ani za dobu trvání nájmu, ani po
ukončení nájmu.
objektu SNI-tK středisko správy městských domů a
6.12 Dokončení úprav buden hlášeno spr
bude sjednán termín prohlídky provedených prací a náiemce předá správci kopie provedených
revizí, dokumentaci skutečného provedení, stanoviska dotčených orgánů, rozhodnutí
stavebního úřadu (bude-li vydáno), a další důležitá dokumenty související s realizací úprav.
—

—

Je nutné dořešit:
pronájem, případně zápůjčku plochy střechy;
podmínky převzetí vybudované FVE vlastníkem objektu v případě ukončení nájmu
žadatelem:
podmínky ekologické likvidace dožilých solárních panelů a náklady s ní spojené v případě
ukončení nájmu žadatelem dřív, než toto nastane;
plnění podmínek čerpání dotace v případě ukončení nájmu žadatelem dřív, než uplyne
udržitelnost (předpokládá se, že žadatel na pořízení FVE bude čerpat dotaci);
před realizací předložit ke schválení doplnění dokumentace viz bod. 6.1. tohoto stanoviska;
jakým způsobem budou v budoucnu řešeny opravy střechy.
-

-

-

-
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Vzhledem k tomu, že se jedná o první případ žádosti nájemce o umístění FVE na střeše objektu
ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, nemá SNHK jako správce k dispozici pokyny,
jak v této věci postupovat.

S pozdravem

Příloha:

žádost nájemce včetně dokumentace specifikované v Čl. 4. tohoto stanoviska
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