Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 12/1/2019
ze dne 28. 3. 2019

ke Smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:

I.

Schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, a to:

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 413/2, způsob
využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha, v k.ú. Zdiby zapsaném
na LV 10001 pro katastrální území Zdiby u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, katastrální pracoviště Praha – východ, spočívající v umístění, provozování,
opravách, údržbě a rekonstrukci sdělovacích kabelů CETIN na pozemku parc. č.
413/2 v k.ú. Zdiby zapsaném na LV 10001 (ulice Dolní - místní komunikace IV. třídy;
překop a délka vedení 6 m, umístění v krajnici)
ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 413/7, druh pozemku: zahrada, zapsaném
na LV č. 1086 pro katastrální území Zdiby u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, katastrální pracoviště Praha - východ
• smlouva o budoucí smlouvě: schválena Usnesením Zastupitelstva obce Zdiby
č. 5/6/18 ze dne 27. 6. 2018; smlouva uzavřena 20. 7. 2018
• strana oprávněná: Ing. Filip Matoušek (r.č.
), vlastník pozemku
parc. č. 413/7 v k.ú. Zdiby (v době schválení zřízení pozemkové služebnosti)
• strana povinná: Obec Zdiby (IČO 00241032)
• výše náhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti: 2.300,- Kč

II. Rozhoduje

o uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

III. Ukládá

starostce Obce Zdiby uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Na vědomí:

-

Provede:

Projednáno:
Přílohy:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti dle textu usnesení

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Zastupitelstva Obce Zdiby č. 12/1/2019

Zastupitelstvu jse předkládána smlouva na zřízení věcného břemene – služebnosti, a to v souladu
se směrnicí č. 1/2011 Zásadami zřizování věcných práv k nemovitostem ve prospěch žadatele a
smlouvy o zřízení věcného břemene. Výše úhrady za zřízení věcných břemen - služebností se řídí
Ceníkem jednotlivých úhrad za zřízení věcného břemene, platným od 27. 4. 2011.

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI – SLUŽEBNOST
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
uzavřená dle ustanovení § 1257 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi
Obec Zdiby
se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby,
IČ: 0024103,
Zastoupena: JUDr. Eva Slavíková, starostka
(dále též jako „osoba povinná“)
a
pan Ing. Filip Matoušek
r.č
bytem:
(dále též jako „osoba oprávněná“)
v tomto znění:
I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Osoba povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 413/2, způsob využití
ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 9622 m2, v k.ú. Zdiby v obci Zdiby,
zapsáno na LV č. 10001 pro katastrální území Zdiby u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha – východ (dále též „služebný pozemek“).

1.2.

Osoba oprávněná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 413/7, zahrada o
výměře 1045 m2, v k. ú. Zdiby v obci Zdiby, zapsáno na LV č. 1086 pro katastrální území Zdiby u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ (dále též
„panující pozemek“).

1.3.

Osoba oprávněná prohlašuje, že před podpisem této smlouvy byla seznámena se skutečným
stavem služebného pozemku a též s výpisem z příslušného listu vlastnictví katastru nemovitostí,
na němž je pozemek zapsán.
II.

PŘEDMĚT SMLOUVY A CENA ZA ZŘÍZENÍ POZEMKOVÝCH SLUŽEBNOSTÍ

2.1. Osoba povinná tímto zřizuje ve prospěch panujícího pozemku par. č. 413/7, zahrada o výměře
1045 m2, v k. ú. Zdiby v obci Zdiby, zapsáno na LV č. 1086 pro katastrální území Zdiby u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ pozemkovou
služebnost inženýrské sítě spočívající v:
2.1.1.

umístění přípojky vedení sdělovacích kabelů CETIN na služebném pozemku
uvedeném v článku 1.1. a to podle situačního výkresu č. 01, který vypracoval Ing.
Filip Matoušek, zodpovědný projektant Mg. A. Martin Tesařík, potvrzený Městským
úřadem Klecany, stavební úřad, ze dne 6.8.2018, pod č.j. 4827/2018, a je přílohou
a nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „situační výkres“); a to na náklady osoby
oprávněné; a

2.1.2.

provozování přípojky vedení sdělovacích kabelů CETIN, provádění oprav, údržby,
rekonstrukce.

Služebnost inženýrské sítě se zřizuje v rozsahu situačního výkresu č. 01, který vypracoval Ing.

Filip Matoušek, zodpovědný projektant Mg. A. Martin Tesařík, potvrzený Městským úřadem
Klecany, stavební úřad, ze dne 6.8.2018, pod č.j. 4827/2018, a je přílohou a nedílnou součástí
této smlouvy.
2.2.

V případě, že osoba oprávněná provede umístění, opravu, údržbu nebo stavby přípojky vedení
sdělovacích kabelů CETIN, uvede služebný pozemek do původního stavu bez zbytečného
odkladu a případné škody uhradí osobě povinné způsobem a ve lhůtě uvedené ve výzvě
k náhradě škody. Neuvede-li osoba oprávněná služebný pozemek do původního stavu ani ve
lhůtě dané osobou povinnou, nahradí osobě povinné veškeré náklady, které jí vznikly
s uvedením služebného pozemku do původního stavu a vedle toho i smluvní pokutu ve výši 500
Kč, kterou si smluvní strany pro tento případ sjednávají. Smluvní pokuta je splatná na základě
jejího vyúčtování na účet a ve lhůtě uvedené v tomto vyúčtování.

2.3.

Služebnost dle tohoto článku se zřizuje jako pozemková služebnost spojená s vlastnictvím
panujícího pozemku, přechází tak s vlastnictvím tohoto pozemku na každého budoucího
nabyvatele. Služebnost slouží k prospěšnějšímu využívání panujícího pozemku.

2.4.

Služebnost zřízenou dle tohoto článku smluvní strany zřizují úplatně, a to za částku 2.300 Kč
(slovy: dva tisíce tři sta korun českých), jenž je splatná dnem podpisu této smlouvy.
III.

NÁVRH NA VKLAD PRÁVA ODPOVÍDAJÍCÍHO POZEMKOVÝM SLUŽEBNOSTEM
A ÚHRADA NÁKLADŮ S TÍM SPOJENÝCH

3.1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práv odpovídajících pozemkové služebnosti podle
této smlouvy do katastru nemovitostí bude smluvními stranami podepsán při podpisu smlouvy
o zřízení pozemkové služebností a podá jej osoba oprávněná, která zároveň ponese v plné výši
náklady s tím spojené. Obě smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem veškerou
možnou součinnost nutnou k podání návrhu na vklad práv odpovídajících pozemkovým
služebnostem, a k provedení tohoto vkladu.
3.2. Osoba oprávněná potvrzuje, že návrh na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do
katastru nemovitostí podepsaný oběma smluvními stranami při podpisu této smlouvy převzala
za účelem jeho podání na příslušný katastr nemovitostí.
3.3. Pro případ, že by ke vkladu práv odpovídajících pozemkové služebnosti do katastru nemovitostí
dle této smlouvy nedošlo, zavazují se smluvní strany, že bez zbytečného odkladu, nejdéle však
do 10 dnů, uzavřou novou smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti stejného obsahu nebo
dodatek stejného obsahu, které splní zákonné podmínky pro provedení vkladu, případně bez
zbytečného odkladu na pokyn katastrálního úřadu tuto smlouvu o zřízení pozemkové
služebnosti či návrh na vklad náležitě doplní. Za tímto účelem se strany zavazují poskytnout si
vzájemně veškerou možnou součinnost.
IV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1.

Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

4.2.

Služebnost vzniká zápisem do katastru nemovitostí.

4.3.

Ukáže-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, případně, stane-li se
takovým v budoucnu, nedotýká se tato neplatnost či neúčinnost platnost a účinnosti ustanovení
ostatních. Smluvní strany se pro tento případ zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení
této smlouvy ustanovením platným a účinným, kterým bude přípustným způsobem dosaženo
cíle sledovaného neplatným nebo neúčinným ustanovením.

4.4.

Všechna oznámení či výzvy dle této smlouvy musí být učiněna v písemné formě a musí být řádně
doručena na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Má se za to, že odeslaná
zásilka, která byla zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, došla třetí den po
odeslání.

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem.

5.2.

Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo obce Zdiby dne 26.7.2018 usnesením č. 5/6/18.

5.3.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními
stranami.

5.4.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné vůle,
prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, zcela mu porozuměly, bez výhrad s ním
souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.5.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž alespoň jeden bude
ověřeně podepsán. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a poslední bude přiložen
k návrhu na zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

PŘÍLOHA 1 - SITUAČNÍ VÝKRES
Ve Zdibech, dne ………………………… 2019
___________________________
Obec Zdiby
JUDr. EVA Slavíková, starostka

____________________________
Ing. Filip Matoušek

