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\Iěsto labor
Zžkovo náměstí 3

I Fábor I

V Praze dne 24. 09. 2020

IWČITEI4SKE PROHLÁŠENI

SpolcČnost ľIKOSP()L a.s.1
1(J) M999X53.
se sídlem I )ukelských hrdinu 747/I 1) I 7(1 00 Praha 7.
zápis v OR: sp. zn. Iš;39(? edená u Městského so dLI v Pnize

(dále jen ‚.ručiteI)

a

ĺoologieka zahrada labor. as.,
IČO 04074025.
se sídlem I)ukeiskch hrdinů 747/l 9. I lolešovicc, 170 0Ĺ Praha 7
zápis v OR: sp. zn. Bĺ206 13 vedená u MěsLskéhO soudu v Praze

(dále jako ‚.dlužník“)

a

Město Tábor
ičo 00253014.
se sídlem Žižkovo nám 2/2, 39001 Tábor

(dále jen čhtcl)

1. Prohlašenim o závazku vyhudováni příjezdové cesty ze dne 24. 09. 2020 (dále jen
.‚Prohlašcni“) se dlužník vlastním nákladem, v Prohlášeni in edcnént rozsahu a
termínech zavázal věřiteli zejména k:
a) zajištění řprlcovállí projektové dokumentace k vybudování Komunikace v

předpokiadanc trase podle Změny č. 7 územního plánu Města Iáhora, jejímž
pořizovatelem je Městský úřad Tábor. odbor rozvoje ve variank I

b) podání žádosti o vydání územního rozhodnuti na stavbu Komunikace:
c) zajištění zpracování projektové dokumentace Komunikace pro stavební povoleni;
d) podáni žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu Komunikace;
e) realizaci a dokončeni Komunikace a její následné péči. U průběžnému

odstraňování závad vjejí sjízdnosti a schůdnosti;
fl provedeni opravy stávající příjezdové komunikace k areálu zoologické zahrady;
g) výsadbě a údržbě oddělujícího pásu zeleně.

pnavnIxhodnimjíkuvedenéměs[ssoudenivPrazevoddilu 6, čísxy39Q
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ručitel závazně. bezpodin ínečně
I1eOd\‘OlUtCli ve snn stu 2018 násl. občanského zákoníku zavazuje Městu Fáborjako VěřIICIj jirn při jMkI. že h iakkoliv ze závazků uvedených Prohlášeni nesplnilavlastnicky propojená spuleči)osI /oologická zahradasplnění těclgci zúva,kü svÝm nákladeiii

3. Ručitel té? v souladu s Prohlašenjw prohlašuje. e v případě plnění za společnost/oologická zahuada I ahor. as., si je vědom toho, že vybudováním Komunikace dojdemimo jiné i ke zlwdnoccní pořemků. na kterých hude postavena. EKOSPOL a. s.s ohledem ii tiVL‘dCiU prlilašuic. e nebude po Nlěstu Tábor požadovat žádnévYpořádání řa piipadné pio\edené ‚hodnocení jeho pozemku.
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EKOSPol. as.
RN Dr. l{vžep Korec. (‘Sc.
předseda představenstva

člen předstax eustva

Město Tábor, IČO 00253014. Žižkovo náměstí 3. 390 01 Tábor. tímto stvrzuje, že přijímáspolečnost EKOSPOl. as. jako ručitele společnosti Zoologická zahrada Fábor, 2.5.. 13
závazky z připojeného Prohlášeni o závazku zajištění při jezdové cesty.
Přijeti ručitelského prohlášení
usnesením č

zp,áriy bchodníjn re$tĺikuysdnkru T1ěiý!iLQI YYEÄtĹQkU !2 !92iW i59fl

2. Společnost FKOSI‘Ol s. se unito jak (1 3

I úbor. a.s., k neprodlenému

Jana Korcová

schválilo ĺastupitelstvo města Tábora dne

Město Tábor
Ing. Štěpán Pavlik

starosta



-‚

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Tábora

1. bere navědom I

Prohlášeni o závazku zajištění příjezdové cesty od Zoologické zahrady Tábor, a. s.,
ičo 04074025, se sídlem Dukelských hrdinů 747/19, Holešovice, 170 00 Praha 7 v
předloženém zněni

2. p ř iji m á

Ručitelské prohlášení v předloženém znění společnosti EKOSPOL a. s., IČO
63999854. se sídlem Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7 za závazky
Zoologické zahrady Tábor, a.s., ICO 04074025, se sídlem Dukelských Hrdinů 747/1 9,
Holešovice, 170 00 Praha 7 uvedené v Prohlášení o závazku zajištění přezdové cesty
ve prospěch Města Tábor, ICO 00253014 se sídlem Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor
jako věřitele.

3. s ch v a I u j e

v rámci Změny Č. 7 územního plánu Tábor variantu lc trasy dopravního napojení
plochy areálu ZOO.

Seznam příloh:

Prilohy v tistene podobe
Prohlaseni o zavazku zajisteni prijezdove cesty
Ručitelské prohlášeni
Přílohy na cD
1. Změna č. 7 ke společnému jednáni — textová část, koordinačni výkres, vyhodnoceni vlivu na ZP
2. vyhodnoceni stanovisek dotčených orgánů
3. Podané připomínky a jejích vyhodnocení
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V Täboře dne 21.09.2020


