
Doc. Ing. arch. Jaroslav Trávníček- Studio A.J.T. Praha 
NA BATERIÍCH 53/420, 162 00 Praha 6 
IČO: 1227 4402 

na straně jedné (dále jen "Dárce") 

a 

Město Karlovy Vary 
Moskevská 21, 360 Ol Karlovy Vary 
zastoupené: JUDr. Josefem Pavlem, primátorem města 
IČO: 254 657 

na straně druhé (dále jen "Obdarovaný") 

uzavírají v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb.,- občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto 

Smlouvu o darování 

I. 

1. Dárce touto smlouvou d a r u j e Obdarovanému ,,Model centra lázeňské čtvrti Karlových 
Varů kolem kostela svaté Máří Magdalény, výkresy a fotogrametrické zákresy nové 
architektury" . Hodnota daru je ve výši 21 O 000,- Kč (slovy: dvěstědesettisíc korun českých) a 
Obdarovaný tento dar p ř i j í m á. 

II. 
Způsob poskytnutí daru 

1. Dárce se zavazuje, že dar dle článku I. odst. 1 této smlouvy poskytne Obdarovanému do 2.7.1999. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

2. Smlouva obsahuje dvě strany textu a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jeden. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu. 

3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 
ostatní ustanovení. 

4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány. 
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5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 
průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci oboú smluvních stran, které 
musí být obsaženy na jedné listině. 

6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 
podpisem. 

t!t?. (tJ. .~f~f 
V Karlových Varech, dne ......... : .. ... : ... ..... ...... . 

l 
Obdarovaný- Město Karlovy Vary 
zastoupené JUDr.Josefem Pavlem, 
primátorem města 



KarlovyVARYo 

č .j.: 344/0RI/18/Ri/52.1 
Karlovy Vary dne 12.3.2018 
Vyřizuje: Richtr 

Statutární město Karlovy Vary • Moskevská 21 , 361 20 Karlovy Vary 

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC 

Studio A.J .T.Praha, s.r.o. 
Ing. arch. Doc. Jaroslav Trávníček 
Na Dračkách 852/15 
162 00 Praha 6 

DOŠLO DNE: 

14 -03~ 2018 
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Odpověď na dopis z 29.1.2018 ve věci Vříde ln í kolonády v Karlových Varech 

Vážený pane architekte, 
děkujeme Vám za váš dopis z 29.1.2018, kterým jste připomněl diplomní projekt pana Mgr. Jaroslava Trávníčka 
na téma Vřídelní kolonády a jejího okol í v Karlových Varech, vzniklý v roce 1999 v ateliéru profesora Holzbauera 
na Vysoké škole umělecko-průmyslové ve Vídni. Uvědomujeme si také, že arch itektonický model k této 
diplomní práci byl darovací smlouvou z 20.10.1999 předán statutárnímu městu Karlovy Vary. 

Od uvedeného roku až do současnosti byla na téma Vřídelní kolonády opat řena celá řada dalších podkladových 
materiálů (např. Stavebně historický průzkum a architektonicko historické zhodnocení, Stavebně technický 
průzkum a některé dílčí projektové dokumentace). V lednu letošního roku také proběh lo v Karlových Varech 
referendum k otázce, zda "Jste pro obnovu historické Vřídelní kolonády architektů F. Fellnera aH. Helmera a pro 
ukončení oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády z roku 1975?", které nevyústilo v podporu tohoto 
názoru části odborné veřejnosti . 

Předmětný objekt kolonády není v současnosti v dobrém stavebně technickém stavu a jeho část je veřej nosti 

uzavřena. 

V současné době chystá statutární město Karlovy Vary, na základě usnesení zastupitelstva města, pořízení 
dokumentu, který stanoví obsah, rozsah a postup prací potřebných k odstranění havarijn ího stavu podzemních 
a nadzemních částí objektu Vřídeln í kolonády, včetně harmonogramu prací a jejich předpokládaných ná kl adů, s 
návrhem jejich financování. 

Ředitel nově založené Kanceláře architektury města , p.o., pan Dipl. ing. Petr Kropp, byl pověřen sestavením 
odborného týmu pro p řípravu architektonické soutěže na řešení Vřídelní kolonády a přilehlého okolí a 
př ípravou soutěžních podmínek a soutěžn ích podkladů k této soutěži, přičemž podmínky této soutěže p ři pustí 

možnost navrhnout repliku původní litinové kolonády. V součinnosti s Kancelá ř í arch itektury města, p.o. bude 
nadále zajišťováno průběžné informování veřejnosti o postupu a výsledcích př ípravných prací. Panu architektu 
Kroppovi taktéž podáme informaci o Vašem dopisu a o existenci uloženého architektonického modelu k 

diplomní práci pana Mgr. Jaroslava Trávníčka . (.~ .1. -.. "· ~ 
v t {.c~.Utarnf město 

I<AR' VARY 

Kopie: Dipl. ing. Petr Kropp 

lng. Donie~ 
vedoucí odboru rozvoje a investic 

Magistrátu města Karlovy Vary 
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