Předmemorandum o vzájemné spolupráci

Obec, Právnická osoba, Fyzická podnikající osoba ……………….
Sídlo:
IČ:
Zastoupena:

Tímto prohlašujeme, že souhlasíme s uzavřením Memoranda
uvedeného v příloze tohoto prohlášení, s výhradou toho, že
uzavření Memoranda může podléhat schválení příslušného orgánu,
dle příslušných právních předpisů.

Obec, Právnická osoba, Fyzická podnikající osoba …………..
V………………….. dne………………..
Podpis………………..
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Příloha

Memorandum o vzájemné spolupráci
(dále též jen “Memorandum“)
uzavřené mezi
Stranami Memoranda, kterými jsou:

Obec …………….
Sídlo:
IČ:
Zastoupena:
a
Právnická osoba …………….
Sídlo:
IČ:
Zastoupena:
a
Fyzická podnikající osoba …………….
Sídlo:
IČ:
Zastoupena:

dále jen strany memoranda
Strany Memoranda a každý z nich jednotlivě jako „Strana memoranda“.
Preambule
Strany memoranda vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti aktivní
spolupráce, rozhodli se níže podepsaní zástupci měst, obcí, právnických a
podnikajících

fyzických

osob,

kteří

nejsou

spokojeni

s rozhodnutím

stavět

vysokorychlostní železniční trať v jejím současném provedení a umístění.
Strany memoranda se dohodly na uzavření tohoto Memoranda o vzájemné spolupráci.
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Strany memoranda tímto Memorandem deklarují zájem o spolupráci v rámci aktivit
směřujících k

1.

uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci stran při
realizaci společných kroků směřujících k zabránění výstavby VRT v současném
provedení a umístění stavby,

2.

spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie stran tohoto
memoranda nebude při naplňování společných cílů tímto Memorandem dotčena,

3.

vytvoření příznivých podmínek pro efektivní a účelnou spolupráci Stran memoranda
tak, aby přínos ze vzájemné spolupráce byl pro obě Strany memoranda přínosný.
I.
Účel Memoranda
1. Strany memoranda se zavazují účinně spolupracovat při aktivitách směřujících
k zabránění výstavby VRT v současném provedení a umístění stavby VRT.
2. Minimalizaci dopadů VRT a její případné stavby na životní prostředí na území
dotčených obcí i širšího okolí.
3. Kompenzaci za snížení životní úrovně – kvalita života, možnost podnikání, snížení
cen nemovitostí, zhoršení dopravní obslužnosti...
4. Toto memorandum nezakládá jakékoliv práva a/nebo povinnosti, není smlouvou o
smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (OZ),
Strana memoranda není zavázána cokoliv konkrétního plnit či strpět a druhá Strana
memoranda není

oprávněna požadovat v souvislosti jakýmkoliv očekáváním

jakoukoliv náhradu škody. Závazky Stran memoranda, kterými Strany memoranda
hodlají

dosáhnout

shora

definovaných

cílů,

budou

předmětem

písemných

dohod/smluv.
II.
Oblasti spolupráce
1.

Strany memoranda akcentují vzájemně výhodnou a prospěšnou spolupráci v těchto
oblastech a aktivitách:
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Strany memoranda budou využívat k dosažení společných cílů všech
dostupných nástrojů, které vyplývají z jejich poslání a jsou v souladu s právním
řádem České republiky,



ve prospěch naplňování cílů si budou zástupci stran poskytovat maximální
součinnost,



Strany memoranda si budou vzájemně poskytovat materiály, které se týkají
výstavby VRT, jako jsou zejména výzkumy, strategické plány, odborné studie a
další



Strany memoranda si budou vyměňovat všechny relevantní poznatky o vývoji
výstavby VRT, které jsou předmětem tohoto memoranda



Strany memoranda budou formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi,
činností pracovních skupin a realizací odborných seminářů hledat společná
stanoviska, cíle a postupy k jejich naplnění.



spolupráce, součinnost, účast ve správních a jiných obdobných řízeních, petice,
lobbing apod..

2.

Možnost spolupráce v jiných oblastech není tímto Memorandem dotčena.
III.
Závěrečná ustanovení

1. Signatáři tohoto Memoranda vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v oblastech
vymezených tímto memorandem formami zde uvedenými.
2. Strany memoranda shodně prohlašují, že obsah tohoto Memoranda není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 OZ. Strany memoranda se zavazují
uveřejňování informací týkajících se tohoto Memoranda a spolupráce Stran
memoranda vzájemně předem komunikovat prostřednictvím svých kontaktních osob.
3. Strany

memoranda

budou

vhodným

způsobem

informovat

své

členy,

spolupracovníky a orgány o přijetí Memoranda a o rozsahu spolupráce.
4. Memorandum je vyhotoveno v počtu stejnopisů, jež odpovídají počtu stran
memoranda přičemž každá Strana memoranda obdrží po jednom vyhotovení.
5. Každý signatář obdrží po jednom vyhotovení Memoranda o vzájemné spolupráci
s platností originálu.
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6. Toto Memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými
a podepsanými k tomu oprávněnými zástupci Stran memoranda.
7. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu.
Memorandum pozbývá platnosti písemnou dohodou stran nebo doručením
písemného oznámení jedné ze stran, že se Memorandem nehodlá nadále řídit.
8. Strany Memoranda shodně prohlašují, že si toto Memorandum před jeho podepsáním
přečetly, že bylo uzavřeno po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné
vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných
podmínek, a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Obec …………….
V………………….. dne………………..
usnesení č. XXX, ze dne DD.MM.2021
Podpis………………..

Právnická osoba …………….
V………………….. dne………………..
Podpis………………..

Fyzická podnikající osoba …………….
V………………….. dne………………..
Podpis………………..
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