Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 169/31/2020
ze dne 18.9.2020

k revokaci usnesení Rady č. 158/29/2020 ze dne 28.8.2020
a ke Smlouvám o budoucích smlouvách o zřízení
věcného břemene – služebnosti v prospěch obce jako osoby oprávněné
Rada obce Zdiby tímto:

I.

Rozhoduje
O revokaci usnesení Rady č. 158/29/2020 ze dne 28.8.2020, a to tak že:
usnesení Rady č. 158/29/2020 ze dne 28.8.2020 se ruší v celém rozsahu;

II. Schvaluje
1) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívající v právu (i) zřídit, provozovat a opravovat vodovodní řad; (ii)
vstupu na nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo
údržby vodovodního řadu; (iii) provádět na inženýrské síti úpravy za účelem
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti v rámci stavby pod označením
„Rodinné domy U Mlýna 364/4“ na pozemku parc. č. 364/8 v k.ú. Zdiby
zapsaném na LV 2902 (budoucí služebný pozemek) ve prospěch vodovodu, tj.
ve prospěch panující nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí
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2) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívající v právu (i) zřídit, provozovat a opravovat kanalizaci; (ii) vstupu na
nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby
kanalizace; (iii) provádět na inženýrské síti úpravy za účelem modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti v rámci stavby pod označením „Rodinné domy
U Mlýna 364/4“ na pozemku parc. č. 364/8 v k.ú. Zdiby zapsaném na LV 2902
(budoucí služebný pozemek) ve prospěch kanalizace, tj. ve prospěch panující
nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí
• strana oprávněná:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
3) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívající v právu (i) zřídit, provozovat a opravovat kanalizaci; (ii) vstupu na
nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby
kanalizace; (iii) provádět na inženýrské síti úpravy za účelem modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti v rámci stavby pod označením „Rodinné domy
U Mlýna 364/4“ na pozemku parc. č. st. 57/1 v k.ú. Zdiby zapsaném na LV
2902 (budoucí služebný pozemek) ve prospěch kanalizace, tj. ve prospěch
panující nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí
• strana oprávněná:
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4) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívající v právu (i) zřídit, provozovat a opravovat kanalizaci; (ii) vstupu na
nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby
kanalizace; (iii) provádět na inženýrské síti úpravy za účelem modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti v rámci stavby pod označením „Rodinné domy
U Mlýna 364/4“ na pozemku parc. č. 509 v k.ú. Zdiby zapsaném na LV 2902
(budoucí služebný pozemek) ve prospěch kanalizace, tj. ve prospěch panující
nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí
• strana oprávněná:
Obec Zdiby (IČO: 00241032)
• strana povinná:
Lesy České republiky, s. p. (IČO: 42196451)

III. Rozhoduje
o uzavření smluv dle bodu II. tohoto usnesení.

IV. Ukládá
starostce Obce Zdiby uzavřít smlouvy dle bodu III. tohoto usnesení.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

Mgr. Beata Sabolová, 1. místostarostka

Provede:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Přílohy:

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle
textu usnesení

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 169/31/2020
Radě obce jsou předkládány smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene –
služebnosti v prospěch nově budované kanalizace a vodovodu, která bude převedena do
vlastnictví obce – obec tudíž uzavírá smlouvu jako budoucí osoba oprávněná.
Původní usnesení č. 158/29/2020 ze dne 28.8.2020 je revokováno, jelikož v mezidobí došlo
k převodu vlastnického práva na stavebníky – je tudíž potřeba redefinovat smluvní strany.

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI
uzavřená na základě ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a pro účely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:

(dále jako „stavebník“)
a

dále jako „budoucí obtížený“) na straně jedné
a
Obec Zdiby
se sídlem Průběžná 11, Veltěž, 250 66 Zdiby
IČO: 00241032, DIČ: CZ00241032
zastoupená JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce
(dále jako „budoucí oprávněný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
– SLUŽEBNOSTI
I.
Úvodní ustanovení, předmět budoucí smlouvy
1. Budoucí obtížený prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následující nemovité věci – pozemku:

1

Číslo
parcely
364/8

Druh
pozemku
zahrada
Celkem

Výměra
v m2

Předpokládaný rozsah
věcného břemene

Katastrální
území

LV

Obec

865

34 m2

Zdiby

2902

Zdiby

34 m2

Uvedený pozemek (dále jen „budoucí služebný pozemek“) je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-východ.
2. Stavebník je investorem akce „Rodinné domu U Mlýna 364/4“ (dále jen „Akce“), v rámci které bude v části
budoucího služebného pozemku uložen vodovodní řad (dále jen “vodovod”).
3. Uzavřením této smlouvy budoucí obtížený v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
stavebního zákona a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
uděluje stavebníkovi a jím pověřeným osobám souhlas s užitím části budoucího služebného pozemku
pro realizaci Akce. Konkrétně bude umožněn vstup a vjezd na budoucí služebný pozemek (řešeno samostatnou
smlouvou B 027/954/2020/Bla) a dále bude umožněna výstavba vodovodu. Smluvní strany výslovně sjednávají,
že právo provést stavbu dle tohoto odstavce smlouvy není zřizováno jako právo věcné ve smyslu ustanovení §
1240 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a proto se příslušná ustanovení § 1240 až § 1256
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nepoužijí. Část budoucího služebného pozemku dotčeného
trasou vedení vodovodu včetně ochranného pásma je vyznačena v návrhu GP č. 1363-6/2022, jež tvoří nedílnou
součást této smlouvy jako Příloha č. 1.
4. Budoucí obtížený se zavazuje uzavřít s budoucím oprávněným a stavebníkem za podmínek dále uvedených
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k budoucímu služebnému pozemku (dále jen „budoucí
služebnost“):
a) stavebník je povinen do 60 dnů od ukončení výstavby Akce doručit budoucímu obtíženému a budoucímu
oprávněnému výzvu k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Společně s výzvou předloží
stavebník originál potvrzeného geometrického plánu, ve kterém bude vyznačena část budoucího služebného
pozemku dotčeného služebností.
b) po odsouhlasení návrhu finální smlouvy všemi stranami bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti. Do 14
dnů od uzavření smlouvy pak podá stavebník návrh na vklad do katastru nemovitostí.
2.

Smluvní strany se dohodly na rozsahu věcného břemene dle návrhu GP č. 1363-6/2022, k. ú. Zdiby,
vypracovaném Milošem Chmelíkem, K Závětinám 757, Praha - Řeporyje, pod č. 1363-6/2022, který je
nedílnou součástí této smlouvy.
Návrh geometrického plánu, kterým se vyznačí část budoucího služebného pozemku dotčeného věcným
břemenem, nechal na své náklady vyhotovit stavebník a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást.
Bude-li inženýrská sít vybudována v odchylné trase, je stavebník povinen bez zbytečného odkladu po ukončení
výstavby Akce doložit nový, skutečnosti odpovídající geometrický plán.
Pro případ, že nedojde k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti touto smlouvou předvídané
z důvodů na straně stavebníka, zavazuje se stavebník zaplatit budoucímu oprávněnému smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč. Smluvní strany vzhledem k okolnostem pokládají sjednanou smluvní pokutu za přiměřenou
okolnostem a neodporující dobrým mravům. Právo budoucího oprávněného na náhradu škody tím není
dotčeno. Mimo uvedené smluvní pokuty je budoucí oprávněný oprávněn požadovat zaplacení vzniklých škod a
výloh spojených s vymáháním svých pohledávek za stavebníkem. Tento odstavec se neuplatní v případě, že
stavebník Akci nebude realizovat vůbec. Tuto skutečnost oznámí stavební opráněnému nejpozději do 60 dnů
od zjištění této skutečnosti.
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II.
Obsah budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

uzavřená na základě ustanovení § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
Smluvní strany:

(dále jako „stavebník“)
a

dále jako „obtížený“) na straně jedné
a
Obec Zdiby
se sídlem Průběžná 11, Veltěž, 250 66 Zdiby
IČO: 00241032, DIČ: CZ00241032
zastoupená JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce
(dále jako „oprávněný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

1.

I.
Úvodní ustanovení
Obtížený prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následující nemovité věci – pozemku:
Číslo
Parcel
y
364/8

Druh
Pozemk
u

Způsob využití

zahrada

zahrada

Výměr
a
v m2
865

3

Výměra věcného
břemene dle GP v
m2

Katastrá
lní
území

34

Zdiby

LV

Obec

2902

Zdiby

Celkem

34

2.
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-východ (dále jen
„služebný pozemek“).

2.

Stavebník je investorem akce „Rodinné domu U Mlýna 364/4“ (dále jen „Akce“), v rámci které došlo k
výstavbě prodloužení vodovodního řadu PE 110 (dále jen “vodovod”) na služebném pozemku.

3.

Oprávněný je majitelem vodovodu jako panující nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí.

II.
Předmět smlouvy
3. Smluvní strany zřizují ve prospěch vodovodu, tj. ve prospěch panující nemovitosti neevidované v katastru
nemovitostí, služebnost inženýrské sítě ke služebnému pozemku uvedenému v čl. I. odst. 1 této smlouvy
spočívající v právu:
4.
5.
6.

zřídit, provozovat, udržovat a opravovat vodovod,
vstupu po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby vodovodu,
provádět na vodovodu úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení její výkonnosti
(dále jen „služebnost“).
Rozsah služebnosti dle této smlouvy je přesně vymezen v geometrickém plánu vypracovaném vyhotovitelem
………………………………….
Služebnost dle této smlouvy se zřizuje na dobu životnosti vodovodu.
Oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímá a obtížený je povinen výkon služebnosti strpět.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Oprávněný není oprávněn zřídit na služebném pozemku jakékoli stavby bez předchozího písemného souhlasu
obtíženého.
2. Stavebník poskytne obtíženému dokumentaci vodovodního řadu.
3. Obtížený se zdrží všeho, co by vedlo k ohrožení vodovodního řadu.
4. Oprávněný se zavazuje užívat služebný pozemek a vykonávat oprávnění z věcného břemene – služebnosti za
dodržení podmínek této smlouvy. V opačném případě je obtížený oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Obtížený neodpovídá za jakékoliv újmy vzniklé na služebném pozemku v důsledku výkonu práv z věcného
břemene oprávněným či třetími osobami. Oprávněný se naopak zavazuje nahradit obtíženému veškeré
případné újmy, které vzniknou v souvislosti s výkonem oprávnění z věcného břemene dle této smlouvy.
6. Oprávněný se zavazuje při výkonu oprávnění z věcného břemene dle této smlouvy co nejvíce šetřit práv
obtíženého.
7. Oprávněný se zavazuje udržovat služebný pozemek v rozsahu věcného břemene na vlastní náklad.
8. Oprávněný se zavazuje oznámit obtíženému předem vstup na služebné pozemky spojený se zásahem
do služebných pozemků, a to nejméně 48 hod. předem, s výjimkou havarijního stavu. V případě havarijního
stavu se oprávněný zavazuje o vstupu na služebné pozemky obtíženého informovat bezodkladně po tomto
vstupu, nejpozději však do 48 hod. od vstupu. Oprávněný se zavazuje po skončení prací uvést vždy služebné
pozemky do původního stavu v souladu s účelem jejich užívání, a to výlučně na svůj náklad. V případě vstupu
bude o tomto pořízen písemný záznam, jehož součástí bude popis stavu, v jakém jsou služebné pozemky
předávány obtíženému. Pro případ, že ze strany oprávněného nedojde k uvedení služebných pozemků do
původního stavu v souladu s účelem jejich užívání, je obtížený oprávněn takto učinit, resp. zajistit, sám na
náklad oprávněného.
9. Po zániku věcného břemene dle této smlouvy je oprávněný povinen uvést služebné pozemky do původního
stavu v souladu s účelem jejich užívání, a to na svůj náklad.
10. Veškeré náklady na zachování, opravy a údržbu služebného pozemku, v rozsahu služebnosti, pokud půjde o
náklady vzniklé v souvislosti se služebností či ochranným pásmem vodovodu jdou k tíži oprávněného. Pro
případ, že oprávněný takto neučiní, a to ani v přiměřené lhůtě stanovené písemně obtíženým, je obtížený
oprávněn provést taková potřebná jednání sám, popř. zajistit jejich provedení třetí osobou, o čemž bude
obtížený oprávněného před zahájením prací informovat; v takovém případě je oprávněný povinen náklady
s takovým provedením vzniklé obtíženému uhradit v plné výši.
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IV.
Vklad do katastru nemovitostí
Smluvní strany berou na vědomí, že služebnost vzniká vkladem do katastru nemovitostí.
Stavebník podá návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí a uhradí poplatek s tím spojený.
Pro případ, že by tato smlouva byla nebo se stala z jakéhokoliv důvodu neplatnou nebo nezpůsobilou
k provedení vkladu věcného břemene ve prospěch oprávněného nebo v případě, že by nedošlo ke vkladu
věcného břemene ve prospěch oprávněného dle této smlouvy do katastru nemovitostí z jiného důvodu,
zavazují se tímto smluvní strany uzavřít bez zbytečného odkladu novou bezvadnou smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti ke služebnému pozemku, jejíž obsah bude v podstatných náležitostech, po odstranění
zjištěných vad, odpovídat obsahu této smlouvy.
V.
Criminal compliance doložka
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy
a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku
tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran
včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
VI.
Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně
platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3, odst. 2, pís. h) zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této skutečnosti bez
zbytečného odkladu písemně informovat.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena v počtu 10 stejnopisů, z nichž po 1 jejím vyhotovení obdrží každý účastník
smlouvy, 1 vyhotovení je pak určeno pro potřeby katastrálního úřadu.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu
své vlastnoruční podpisy.
Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
●
geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene – služebnosti

…………………………………………………………………………………………………………………………….
III.
Budoucí oprávněný je povinen projednat s budoucím obtíženým neprodleně všechny skutečnosti, které by
mohly mít vliv na jakákoliv ujednání dle této smlouvy, zejména pak na uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti touto smlouvou předvídané.
IV.
Criminal compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy
a veškerých činnostech s ní souvisejících.
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2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku
tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran
včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

V.
Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně platnými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této skutečnosti bez
zbytečného odkladu písemně informovat.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3, odst. 2, pís. h) zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
Tato smlouva byla schválena rozhodnutím rady obce Zdiby, a to usnesením č. 169/31/2020 ze dne 18.9.2020.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena v počtu 9 stejnopisů, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po 1 vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu
své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: návrh GP č. 1363-6/2022
Budoucí oprávněný:
Ve Zdibech, dne ___________

__________________________________
Obec Zdiby
JUDr. Eva Slavíková
starostka obce
Budoucí obtížený:

Budoucí obtížený:
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Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:
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GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

vymezení rozsahu věcného břemene k
části pozemku

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Jméno, příjmení:

Ing. K

K

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:
Dne:

770/1995
Číslo:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel:

M

Číslo plánu:

1363-6/2022

Okres:

Praha - Vychod

Obec:

Zdiby

Kat. území:

Zdiby

Mapový list:

Kralupy 6-7/21, 22

C

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost
seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,
které byly označeny předepsaným způsobem:

-

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Jméno, příjmení:
Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:
Dne:

Číslo:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě
uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.
Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI
uzavřená na základě ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a pro účely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:

(dále jako „stavebník“)
a

dále jako „budoucí obtížený“) na straně jedné
a
Obec Zdiby
se sídlem Průběžná 11, Veltěž, 250 66 Zdiby
IČO: 00241032, DIČ: CZ00241032
zastoupená JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce
(dále jako „budoucí oprávněný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
– SLUŽEBNOSTI
I.
Úvodní ustanovení, předmět budoucí smlouvy
1. Budoucí obtížený prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následující nemovité věci – pozemku:
Číslo
parcely

Druh
pozemku

Výměra
v m2

Předpokládaný rozsah
věcného břemene

1

Katastrální
území

LV

Obec

364/8

zahrada
Celkem

865

53 m2

Zdiby

2902

Zdiby

53 m2

Uvedený pozemek (dále jen „budoucí služebný pozemek“) je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-východ.
2. Stavebník je investorem akce „Rodinné domu U Mlýna 364/4“ (dále jen „Akce“), v rámci které bude v části
budoucího služebného pozemku uložena veřejná gravitační splašková kanalizace DN250 (dále jen “kanalizace”).
3. Uzavřením této smlouvy budoucí obtížený v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
stavebního zákona a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
uděluje stavebníkovi a jím pověřeným osobám souhlas s užitím části budoucího služebného pozemku
pro realizaci Akce. Konkrétně bude umožněn vstup a vjezd na budoucí služebný pozemek (řešeno samostatnou
smlouvou B 027/954/2020/Bla) a dále bude umožněna výstavba kanalizace. Smluvní strany výslovně
sjednávají, že právo provést stavbu dle tohoto odstavce smlouvy není zřizováno jako právo věcné ve smyslu
ustanovení § 1240 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a proto se příslušná ustanovení § 1240
až § 1256 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nepoužijí. Část budoucího služebného pozemku
dotčeného trasou vedení kanalizace včetně ochranného pásma je vyznačena v návrhu GP č. 1363-6/2021, jež
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1.
4. Budoucí obtížený se zavazuje uzavřít s budoucím oprávněným a stavebníkem za podmínek dále uvedených
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k budoucímu služebnému pozemku (dále jen „budoucí
služebnost“):
a) stavebník je povinen do 60 dnů od ukončení výstavby Akce doručit budoucímu obtíženému a budoucímu
oprávněnému výzvu k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Společně s výzvou předloží
stavebník originál potvrzeného geometrického plánu, ve kterém bude vyznačena část budoucího služebného
pozemku dotčeného služebností.
b) po odsouhlasení návrhu finální smlouvy všemi stranami bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti. Do 14
dnů od uzavření smlouvy pak podá stavebník návrh na vklad do katastru nemovitostí.
5. Smluvní strany se dohodly na rozsahu věcného břemene dle návrhu GP č. 1363-6/2021, k. ú. Zdiby,
vypracovaném vyhotovitelem M
C
, pod č. 1363-6/2021,
který je nedílnou součástí této smlouvy. Návrh geometrického plánu, kterým se vyznačí část budoucího
služebného pozemku dotčeného věcným břemenem, nechal na své náklady vyhotovit stavebník a tvoří Přílohu
č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást. Bude-li inženýrská sít vybudována v odchylné trase, je stavebník
povinen bez zbytečného odkladu po ukončení výstavby Akce doložit nový, skutečnosti odpovídající geometrický
plán.
6. Pro případ, že nedojde k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti touto smlouvou předvídané
z důvodů na straně stavebníka, zavazuje se stavebník zaplatit budoucímu oprávněnému smluvní pokutu ve
výši 10.000,- Kč. Smluvní strany vzhledem k okolnostem pokládají sjednanou smluvní pokutu za přiměřenou
okolnostem a neodporující dobrým mravům. Právo budoucího oprávněného na náhradu škody tím není
dotčeno. Mimo uvedené smluvní pokuty je budoucí oprávněný oprávněn požadovat zaplacení vzniklých škod
a výloh spojených s vymáháním svých pohledávek za stavebníkem. Tento odstavec se neuplatní v případě, že
stavebník Akci nebude realizovat vůbec. Tuto skutečnost oznámí stavební opráněnému nejpozději do 60
dnů od zjištění této skutečnosti.
II.
Obsah budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

uzavřená na základě ustanovení § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
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Smluvní strany:

(dále jako „stavebník“)
a

dále jako „obtížený“) na straně jedné
a
Obec Zdiby
se sídlem Průběžná 11, Veltěž, 250 66 Zdiby
IČO: 00241032, DIČ: CZ00241032
zastoupená JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce
(dále jako „oprávněný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
I.
Úvodní ustanovení
1. Obtížený prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následující nemovité věci – pozemku:
Číslo
Parcel
y
364/8

Druh
Pozemk
u

Způsob využití

zahrada

zahrada

Výměr
a
v m2
865

Celkem

Výměra věcného
břemene dle GP v
m2

Katastrá
lní
území

53

Zdiby

LV

Obec

2902

Zdiby

53

2.
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-východ (dále jen
„služebný pozemek“).
3. Stavebník je investorem akce „Rodinné domu U Mlýna 364/4“ (dále jen „Akce“), v rámci které došlo k
výstavbě prodloužení gravitační splaškové kanalizace DN 250 (dále jen kanalizace) na služebném pozemku.
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4. Oprávněný je majitelem kanalizace jako panující nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí.
II.
Předmět smlouvy
1. Smluvní strany zřizují ve prospěch kanalizace, tj. ve prospěch panující nemovitosti neevidované v katastru
nemovitostí, služebnost inženýrské sítě ke služebnému pozemku uvedenému v čl. I. odst. 1 této smlouvy
spočívající v právu:
2.
3.
4.

zřídit, provozovat, udržovat a opravovat kanalizaci,
vstupu po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby kanalizace,
provádět na kanalizaci úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení její výkonnosti
(dále jen „služebnost“).
Rozsah služebnosti dle této smlouvy je přesně vymezen v geometrickém plánu …………………………
Služebnost dle této smlouvy se zřizuje na dobu životnosti kanalizace.
Oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímá a obtížený je povinen výkon služebnosti strpět.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Oprávněný není oprávněn zřídit na služebném pozemku jakékoli stavby bez předchozího písemného souhlasu
obtíženého.
2. Stavebník poskytne obtíženému dokumentaci kanalizace.
3. Obtížený se zdrží všeho, co by vedlo k ohrožení kanalizace.
4. Oprávněný se zavazuje užívat služebný pozemek a vykonávat oprávnění z věcného břemene – služebnosti za
dodržení podmínek této smlouvy. V opačném případě je obtížený oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Obtížený neodpovídá za jakékoliv újmy vzniklé na služebném pozemku v důsledku výkonu práv z věcného
břemene oprávněným či třetími osobami. Oprávněný se naopak zavazuje nahradit obtíženému veškeré
případné újmy, které vzniknou v souvislosti s výkonem oprávnění z věcného břemene dle této smlouvy.
6. Oprávněný se zavazuje při výkonu oprávnění z věcného břemene dle této smlouvy co nejvíce šetřit práv
obtíženého.
7. Oprávněný se zavazuje udržovat služebný pozemek v rozsahu věcného břemene na vlastní náklad.
8. Oprávněný se zavazuje oznámit obtíženému předem vstup na služebné pozemky spojený se zásahem
do služebných pozemků, a to nejméně 48 hod. předem, s výjimkou havarijního stavu. V případě havarijního
stavu se oprávněný zavazuje o vstupu na služebné pozemky obtíženého informovat bezodkladně po tomto
vstupu, nejpozději však do 48 hod. od vstupu. Oprávněný se zavazuje po skončení prací uvést vždy služebné
pozemky do původního stavu v souladu s účelem jejich užívání, a to výlučně na svůj náklad. V případě vstupu
bude o tomto pořízen písemný záznam, jehož součástí bude popis stavu, v jakém jsou služebné pozemky
předávány obtíženému. Pro případ, že ze strany oprávněného nedojde k uvedení služebných pozemků do
původního stavu v souladu s účelem jejich užívání, je obtížený oprávněn takto učinit, resp. zajistit, sám na
náklad oprávněného.
9. Po zániku věcného břemene dle této smlouvy je oprávněný povinen uvést služebné pozemky do původního
stavu v souladu s účelem jejich užívání, a to na svůj náklad.
10. Veškeré náklady na zachování, opravy a údržbu služebného pozemku, v rozsahu služebnosti, pokud půjde o
náklady vzniklé v souvislosti se služebností či ochranným pásmem kanalizace jdou k tíži oprávněného. Pro
případ, že oprávněný takto neučiní, a to ani v přiměřené lhůtě stanovené písemně obtíženým, je obtížený
oprávněn provést taková potřebná jednání sám, popř. zajistit jejich provedení třetí osobou, o čemž bude
obtížený oprávněného před zahájením prací informovat; v takovém případě je oprávněný povinen náklady
s takovým provedením vzniklé obtíženému uhradit v plné výši.

1.
2.
3.

IV.
Vklad do katastru nemovitostí
Smluvní strany berou na vědomí, že služebnost vznikne vkladem do katastru nemovitostí.
Stavebník podá návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí a uhradí poplatek s tím spojený.
Pro případ, že by tato smlouva byla nebo se stala z jakéhokoliv důvodu neplatnou nebo nezpůsobilou
k provedení vkladu věcného břemene ve prospěch oprávněného nebo v případě, že by nedošlo ke vkladu
věcného břemene ve prospěch oprávněného dle této smlouvy do katastru nemovitostí z jiného důvodu,
zavazují se tímto smluvní strany uzavřít bez zbytečného odkladu novou bezvadnou smlouvu o zřízení věcného

4

břemene – služebnosti ke služebnému pozemku, jejíž obsah bude v podstatných náležitostech, po odstranění
zjištěných vad, odpovídat obsahu této smlouvy.

1.

2.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

V.
Criminal compliance doložka
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy
a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku
tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran
včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
VI.
Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně
platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3, odst. 2, pís. h) zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této skutečnosti bez
zbytečného odkladu písemně informovat.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena v počtu 10 stejnopisů, z nichž po 1 jejím vyhotovení obdrží každý účastník
smlouvy, 1 vyhotovení je pak určeno pro potřeby katastrálního úřadu.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu
své vlastnoruční podpisy.
Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
●
geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene – služebnosti

…………………………………………………………………………………………………………………………….
III.
Budoucí oprávněný je povinen projednat s budoucím obtíženým neprodleně všechny skutečnosti, které by
mohly mít vliv na jakákoliv ujednání dle této smlouvy, zejména pak na uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti touto smlouvou předvídané.
IV.
Criminal compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy
a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku
tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran
včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
V.
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Závěrečná ustanovení
1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně platnými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této skutečnosti bez
zbytečného odkladu písemně informovat.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
4. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3, odst. 2, pís. h) zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
5. Tato smlouva byla schválena rozhodnutím rady obce Zdiby, a to usnesením č. 169/31/2020 ze dne 18.9.2020.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 9 stejnopisů, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po 1 vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu
své vlastnoruční podpisy.
Příloha č. 1: návrh GP č. 1363-6/2021
Budoucí oprávněný:
Ve Zdibech, dne ___________

__________________________________
Obec Zdiby
JUDr. Eva Slavíková
starostka obce
Budoucí obtížený:
V Praze, dne ___________

Budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:
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GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

vymezení rozsahu věcného břemene k
části pozemku

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Jméno, příjmení:

Ing. K

K

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:
Dne:

770/1995
Číslo:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel:

M

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

C
e

Tel.:
Číslo plánu:

1363-6/2021

Okres:

Praha - Vychod

Obec:

Zdiby

Kat. území:

Zdiby

Mapový list:

Kralupy 6-7/21, 22

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost
seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,
které byly označeny předepsaným způsobem:

-

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Jméno, příjmení:
Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:
Dne:

Číslo:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě
uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.
Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI
uzavřená na základě ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a pro účely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:

(dále jako „stavebník“)
a

dále jako „budoucí obtížený“) na straně jedné
a
Obec Zdiby
se sídlem Průběžná 11, Veltěž, 250 66 Zdiby
IČO: 00241032, DIČ: CZ00241032
zastoupená JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce
(dále jako „budoucí oprávněný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
– SLUŽEBNOSTI
I.
Úvodní ustanovení, předmět budoucí smlouvy
1. Budoucí obtížený prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následující nemovité věci – pozemku:

1

Číslo
parcely

Druh
pozemku

Výměra
v m2

Předpokládaný rozsah
věcného břemene

Katastrální
území

LV

Obec

St. 57/1

zastavěná plocha a
nádvoří

769

13 m2

Zdiby

2462

Zdiby

Celkem

13 m2

Uvedený pozemek (dále jen „budoucí služebný pozemek“) je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-východ.
2. Stavebník je investorem akce „Rodinné domu U Mlýna 364/4“ (dále jen „Akce“), v rámci, které bude v části
budoucího služebného pozemku uložena veřejná gravitační splašková kanalizace DN250 (dále jen kanalizace).
3. Uzavřením této smlouvy budoucí obtížený v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
stavebního zákona a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
uděluje stavebníkovi a jím pověřeným osobám souhlas s užitím části budoucího služebného pozemku
pro realizaci Akce. Konkrétně bude umožněn vstup a vjezd na budoucí služebný pozemek (řešeno samostatnou
smlouvou B 027/954/2020/Bla) a dále bude umožněna výstavba kanalizace. Smluvní strany výslovně
sjednávají, že právo provést stavbu dle tohoto odstavce smlouvy není zřizováno jako právo věcné ve smyslu
ustanovení § 1240 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a proto se příslušná ustanovení § 1240
až § 1256 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nepoužijí. Část budoucího služebného pozemku
dotčeného trasou vedení kanalizace včetně ochranného pásma je vyznačena v návrhu GP č. 1363-6/2025, jež
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1.
4. Budoucí obtížený se zavazuje uzavřít s budoucím oprávněným a stavebníkem za podmínek dále uvedených
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k budoucímu služebnému pozemku (dále jen „budoucí
služebnost“):
a) stavebník je povinen do 60 dnů od ukončení výstavby Akce doručit budoucímu obtíženému a budoucímu
oprávněnému výzvu k bezodkladnému uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Společně
s výzvou předloží stavebník originál potvrzeného geometrického plánu, ve kterém bude vyznačena část
budoucího služebného pozemku dotčeného služebností.
b) po odsouhlasení návrhu finální smlouvy všemi stranami bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti. Do 14
dnů od uzavření smlouvy pak podá stavebník návrh na vklad do katastru nemovitostí.
5. Smluvní strany se dohodly na rozsahu věcného břemene dle návrhu GP č. 1363-6/2025, k. ú, vypracovaném
vyhotovitelem
, pod č. 1363-6/2025, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Zdiby. Návrh geometrického plánu, kterým se vyznačí část budoucího služebného
pozemku dotčeného věcným břemenem, nechal na své náklady vyhotovit stavebník a tvoří Přílohu č. 1 této
smlouvy jako její nedílná součást. Bude-li inženýrská sít vybudována v odchylné trase, je stavebník povinen
bez zbytečného odkladu po ukončení výstavby Akce doložit nový, skutečnosti odpovídající geometrický plán.
6. Pro případ, že nedojde k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti touto smlouvou předvídané
z důvodů na straně stavebníka, zavazuje se stavebník zaplatit budoucímu oprávněnému smluvní pokutu ve výši
10.000, - Kč. Smluvní strany vzhledem k okolnostem pokládají sjednanou smluvní pokutu za přiměřenou
okolnostem a neodporující dobrým mravům. Právo budoucího oprávněného na náhradu škody tím není
dotčeno. Mimo uvedené smluvní pokuty je budoucí oprávněný oprávněn požadovat zaplacení vzniklých škod a
výloh spojených s vymáháním svých pohledávek za stavebníkem. Tento odstavec se neuplatní v případě, že
stavebník Akci nebude realizovat vůbec. Tuto skutečnost oznámí stavební opráněnému nejpozději do 60 dnů
od zjištění této skutečnosti.
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II.
Obsah budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
uzavřená na základě ustanovení § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
Smluvní strany:

(dále jako „stavebník“)
a

dále jako „obtížený“) na straně jedné
a
Obec Zdiby
se sídlem Průběžná 11, Veltěž, 250 66 Zdiby
IČO: 00241032, DIČ: CZ00241032
zastoupená JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce
(dále jako „oprávněný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
I.
Úvodní ustanovení
1. Obtížený prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následující nemovité věci – pozemku:
Číslo
Parce
ly

Druh
Pozemku

Způsob
využití

St. 57/1

zastavěná
plocha a
nádvoří

plochy
smíšené
obytné
venkovské

Výmě
ra
v m2

769

Celkem

Výměra věcného
břemene dle GP v
m2

Katast
rální
území

LV

Obe
c

13

Zdiby

2462

Zdib
y

13

2.
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-východ (dále jen
„služebný pozemek“).
3. Stavebník je investorem akce „Rodinné domu U Mlýna 364/4“ (dále jen „Akce“), v rámci které došlo k
výstavbě prodloužení gravitační splaškové kanalizace DN 250 (dále jen “kanalizace”) na služebném pozemku.
4. Oprávněný je majitelem kanalizace jako panující nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí.
II.
Předmět smlouvy
1. Smluvní strany zřizují ve prospěch kanalizace, tj. ve prospěch panující nemovitosti neevidované v katastru
nemovitostí, služebnost inženýrské sítě ke služebnému pozemku uvedenému v čl. I. odst. 1 této smlouvy
spočívající v právu:
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zřídit, provozovat, udržovat a opravovat kanalizaci,
vstupu po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby kanalizace,
provádět na kanalizaci úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení její výkonnosti
(dále jen „služebnost“).
Rozsah služebnosti dle této smlouvy je přesně vymezen v geometrickém plánu ………………………………
Služebnost dle této smlouvy se zřizuje na dobu životnosti kanalizace.
Oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímá a obtížený je povinen výkon služebnosti strpět.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
Oprávněný není oprávněn zřídit na služebném pozemku jakékoli stavby bez předchozího písemného souhlasu
obtíženého.
Stavebník poskytne obtíženému dokumentaci kanalizace.
Obtížený se zdrží všeho, co by vedlo k ohrožení kanalizace.
Oprávněný se zavazuje užívat služebný pozemek a vykonávat oprávnění z věcného břemene – služebnosti za
dodržení podmínek této smlouvy. V opačném případě je obtížený oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Obtížený neodpovídá za jakékoliv újmy vzniklé na služebném pozemku v důsledku výkonu práv z věcného
břemene oprávněným či třetími osobami. Oprávněný se naopak zavazuje nahradit obtíženému veškeré
případné újmy, které vzniknou v souvislosti s výkonem oprávnění z věcného břemene dle této smlouvy.
Oprávněný se zavazuje při výkonu oprávnění z věcného břemene dle této smlouvy co nejvíce šetřit práv
obtíženého.
Oprávněný se zavazuje udržovat služebný pozemek v rozsahu věcného břemene na vlastní náklad.
Oprávněný se zavazuje oznámit obtíženému předem vstup na služebné pozemky spojený se zásahem
do služebných pozemků, a to nejméně 48 hod. předem, s výjimkou havarijního stavu. V případě havarijního
stavu se oprávněný zavazuje o vstupu na služebné pozemky obtíženého informovat bezodkladně po tomto
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vstupu, nejpozději však do 48 hod. od vstupu. Oprávněný se zavazuje po skončení prací uvést vždy služebné
pozemky do původního stavu v souladu s účelem jejich užívání, a to výlučně na svůj náklad. V případě vstupu
bude o tomto pořízen písemný záznam, jehož součástí bude popis stavu, v jakém jsou služebné pozemky
předávány obtíženému. Pro případ, že ze strany oprávněného nedojde k uvedení služebných pozemků do
původního stavu v souladu s účelem jejich užívání, je obtížený oprávněn takto učinit, resp. zajistit, sám na
náklad oprávněného.
9. Po zániku věcného břemene dle této smlouvy je oprávněný povinen uvést služebné pozemky do původního
stavu v souladu s účelem jejich užívání, a to na svůj náklad.
10. Veškeré náklady na zachování, opravy a údržbu služebného pozemku, v rozsahu služebnosti, pokud půjde o
náklady vzniklé v souvislosti se služebností či ochranným pásmem kanalizace jdou k tíži oprávněného. Pro
případ, že oprávněný takto neučiní, a to ani v přiměřené lhůtě stanovené písemně obtíženým, je obtížený
oprávněn provést taková potřebná jednání sám, popř. zajistit jejich provedení třetí osobou, o čemž bude
obtížený oprávněného před zahájením prací informovat; v takovém případě je oprávněný povinen náklady
s takovým provedením vzniklé obtíženému uhradit v plné výši.

1.
2.
3.

1.

2.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV.
Vklad do katastru nemovitostí
Smluvní strany berou na vědomí, že služebnost vznikne vkladem do katastru nemovitostí.
Stavebník podá návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí a uhradí poplatek s tím spojený.
Pro případ, že by tato smlouva byla nebo se stala z jakéhokoliv důvodu neplatnou nebo nezpůsobilou
k provedení vkladu věcného břemene ve prospěch oprávněného nebo v případě, že by nedošlo ke vkladu
věcného břemene ve prospěch oprávněného dle této smlouvy do katastru nemovitostí z jiného důvodu,
zavazují se tímto smluvní strany uzavřít bez zbytečného odkladu novou bezvadnou smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti ke služebnému pozemku, jejíž obsah bude v podstatných náležitostech, po odstranění
zjištěných vad, odpovídat obsahu této smlouvy.
V.
Criminal compliance doložka
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy
a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku
tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran
včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
VI.
Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně
platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3, odst. 2, pís. h) zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této skutečnosti bez
zbytečného odkladu písemně informovat.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena v počtu 10 stejnopisů, z nichž po 1 jejím vyhotovení obdrží každý účastník
smlouvy, 1 vyhotovení je pak určeno pro potřeby katastrálního úřadu.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu
své vlastnoruční podpisy.
Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
●
geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene – služebnosti
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…………………………………………………………………………………………………………………………….
III.
Budoucí oprávněný je povinen projednat s budoucím obtíženým neprodleně všechny skutečnosti, které by
mohly mít vliv na jakákoliv ujednání dle této smlouvy, zejména pak na uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti touto smlouvou předvídané.
IV.
Criminal compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy
a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku
tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran
včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

V.
Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně platnými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této skutečnosti bez
zbytečného odkladu písemně informovat.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3, odst. 2, pís. h) zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
Tato smlouva byla schválena rozhodnutím rady obce Zdiby, a to usnesením č. 169/31/2020 ze dne 18.9.2020.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena v počtu 9 stejnopisů, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po 1 vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu
své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: návrh GP č. 1363-6/2025
Budoucí oprávněný:
Ve Zdibech, dne ___________

__________________________________
Obec Zdiby
JUDr. Eva Slavíková
starostka obce

Budoucí obtížený:

Budoucí obtížený:
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Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:

Stavebník a budoucí obtížený:
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GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

vymezení rozsahu věcného břemene k
části pozemku

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Jméno, příjmení:

Ing. K

Jméno, příjmení:

K

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:
Dne:

770/1995
Číslo:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel:

M

Číslo plánu:

1363-6/2025

Okres:

Praha - Vychod

Obec:

Zdiby

Kat. území:

Zdiby

Mapový list:

Kralupy 6-7/21, 22

C

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost
seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,
které byly označeny předepsaným způsobem:

-

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:
Dne:

Číslo:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě
uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.
Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

B 026/954/2020/Bla

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI
č. „budoucího obtíženého“: B 026/954/2020/Bla
uzavřená na základě ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a pro účely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. M
H
, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
na základě Pověření
bankovní spojení:
é
číslo účtu:
(dále jako „budoucí obtížený“ nebo „pronajímatel“)
na straně jedné
a
Obec Zdiby
se sídlem Průběžná 11, Veltěž, 250 66 Zdiby
IČO: 00241032, DIČ: CZ00241032
zastoupená JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce
(dále jako „budoucí oprávněný“)
a

(dále jako „stavebník“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
– SLUŽEBNOSTI
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I.
Úvodní ustanovení, předmět budoucí smlouvy
1. Budoucí obtížený prohlašuje, že je oprávněn hospodařit s následujícím pozemkem, který je ve vlastnictví České
republiky:
Číslo
parcely

Druh
pozemku

Výměra
v m2

Předpokládaný rozsah věcného
břemene

Katastrální
území

LV

Obec

509

vodní plocha

137

53,5 m2

Zdiby

2930

Zdiby

Celkem

53,5 m2

Uvedený pozemek (dále jen „budoucí služebný pozemek“) je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-východ.
2. Stavebník je investorem akce „Rodinné domy U Mlýna 364/4“ (dále jen „Akce“), v rámci které bude v části
budoucího služebného pozemku uložena veřejná gravitační splašková kanalizace DN250 (dále jen “kanalizace”).
3. Uzavřením této smlouvy budoucí obtížený v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
stavebního zákona a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
uděluje stavebníkovi a jím pověřeným osobám souhlas s užitím části budoucího služebného pozemku
pro realizaci Akce. Konkrétně bude umožněn vstup a vjezd na budoucí služebný pozemek (řešeno samostatnou
smlouvou B 027/954/2020/Bla) a dále bude umožněna výstavba kanalizace. Smluvní strany výslovně
sjednávají, že právo provést stavbu dle tohoto odstavce smlouvy není zřizováno jako právo věcné ve smyslu
ustanovení § 1240 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a proto se příslušná ustanovení § 1240
až § 1256 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nepoužijí. Část budoucího služebného pozemku
dotčeného trasou vedení kanalizace včetně ochranného pásma je vyznačena v návrhu GP č. 1363-6/2020, jež
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1.
4. Budoucí obtížený se zavazuje uzavřít s budoucím oprávněným a stavebníkem za podmínek dále uvedených
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k budoucímu služebnému pozemku (dále jen „budoucí
služebnost“):
a) stavebník je povinen do 60 dnů od ukončení výstavby Akce doručit budoucímu obtíženému a budoucímu
oprávněnému výzvu k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.. Společně s výzvou předloží
stavebník originál potvrzeného geometrického plánu, ve kterém bude vyznačena část budoucího služebného
pozemku dotčeného služebností.
b) po odsouhlasení návrhu finální smlouvy všemi stranami bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti. Úhrada
úplaty za zřízení služebnosti proběhne do 7 dnů od podpisu smlouvy, úplatu za zřízení služebnosti hradí
stavebník. Po zaplacení podá stavebník bezodkladně návrh na vklad do katastru nemovitostí do 14 dnů od
uzavření smlouvy.

2.

Smluvní strany se dohodly na rozsahu věcného břemene dle návrhu GP č. 1363-6/2020, k. ú. Zdiby,
vypracovaném vyhotovitelem
, pod č. 1363-6/2020,
který je nedílnou součástí této smlouvy.
Návrh geometrického plánu, kterým se vyznačí část budoucího služebného pozemku dotčeného věcným
břemenem, nechal na své náklady vyhotovit stavebník a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást.
Bude-li inženýrská sít vybudována v odchylné trase, je stavebník povinen bez zbytečného odkladu po ukončení
výstavby Akce doložit nový, skutečnosti odpovídající geometrický plán.

5. Smluvní strany se dále dohodly na úplatě za zřízení věcného břemene – služebnosti ve výši 10.000,- Kč bez
DPH, která jde k tíži stavebníka.
5. Pro případ, že nedojde k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti touto smlouvou předvídané
z důvodů na straně stavebníka, zavazuje se stavebník zaplatit budoucímu obtíženému smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč. Smluvní strany vzhledem k okolnostem pokládají sjednanou smluvní pokutu za přiměřenou
okolnostem a neodporující dobrým mravům. Právo budoucího obtíženého na náhradu škody tím není dotčeno.
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Mimo uvedené smluvní pokuty je budoucí obtížený oprávněn požadovat zaplacení vzniklých škod a výloh
spojených s vymáháním svých pohledávek za stavebníkem. Tento odstavec se neuplatní v případě, že stavebník
Akci nebude realizovat nebo pozemek budoucího obtíženého nebude stavbou Akce či ochranným pásmem
kanalizace dotčen. Tuto skutečnost oznámí obtíženému nejpozději do 60 dnů od zjištění této skutečnosti.
II.
Obsah budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
č. obtíženého: B 0xx/954/20xx/Bla
uzavřená na základě ustanovení § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
Smluvní strany:
Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. M
H
, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
na základě Pověření

(dále jako „obtížený“ nebo „pronajímatel“)

na straně jedné

a
Obec Zdiby
se sídlem Průběžná 11, Veltěž, 250 66 Zdiby
IČO: 00241032, DIČ: CZ00241032
zastoupená JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce
(dále jako „oprávněný“)
a

(dále jako „stavebník“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
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1.

I.
Úvodní ustanovení
Obtížený prohlašuje, že má právo hospodařit s následujícím pozemkem, jehož vlastníkem je Česká
republika:
Číslo
Parcel
y

Druh
Pozemk
u

509

vodní
plocha

Způsob využití

Výměr
a
v m2

Výměra věcného
břemene dle GP v
m2

Katastrá
lní
území

LV

Obec

koryto vodního
toku přirozené
nebo upravené

137

53,5

Zdiby

29
30

Zdiby

Celkem

53,5

2.
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-východ (dále jen
„služebný pozemek“).

2.

Stavebník je investorem akce „Rodinné domu U Mlýna 364/4“ (dále jen „Akce“), v rámci které byla v části
služebného pozemku uložena veřejná gravitační splašková kanalizace DN250 (dále jen “kanalizace”).

3.

Oprávněný je majitelem kanalizace jako panující nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí.

II.
Předmět smlouvy
3. Smluvní strany zřizují ve prospěch kanalizace, tj. ve prospěch panující nemovitosti neevidované v katastru
nemovitostí, služebnost inženýrské sítě ke služebnému pozemku uvedenému v čl. I. odst. 1 této smlouvy
spočívající v právu:
-

4.
5.
6.

1.

2.

3.

zřídit, provozovat, udržovat a opravovat kanalizaci,
vstupu po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby kanalizace,
provádět na kanalizaci úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení její výkonnosti
(dále jen „služebnost“).
Rozsah služebnosti dle této smlouvy je přesně vymezen v geometrickém plánu ……………………………..
Služebnost dle této smlouvy se zřizuje na dobu životnosti kanalizace.
Oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímá a obtížený je povinen výkon služebnosti strpět.
III.
Úplata
Smluvní strany ujednaly, že služebnost dle této smlouvy se zřizuje úplatně. Stavebník se zavazuje zaplatit
obtíženému jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH (slovy: desettisíckorunčeských). K takto
ujednané úplatě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými a účinnými předpisy o
dani z přidané hodnoty pro dané období.
Stavebník se zavazuje zaplatit obtíženému úplatu dle odst. 1 tohoto článku bankovním převodem, a to ve
prospěch účtu obtíženého
do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.
Dnem uhrazení se rozumí den připsání úplaty v plné výši ve prospěch účtu obtíženého.
Pro případ prodlení s úhradou úplaty dle tohoto článku ve prospěch obtíženého se stavebník zavazuje
zaplatit dále obtíženému smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Právo obtíženého na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností oprávněného tím není dotčeno.
Obtížený je současně v tomto případě oprávněn od této odstoupit.
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IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Oprávněný není oprávněn zřídit na služebném pozemku jakékoli stavby bez předchozího písemného souhlasu
obtíženého.
2. Stavebník poskytne obtíženému dokumentaci kanalizace.
3. Obtížený se zdrží všeho, co by vedlo k ohrožení kanalizace.
4. Oprávněný se zavazuje užívat služebný pozemek a vykonávat oprávnění z věcného břemene – služebnosti za
dodržení podmínek této smlouvy. V opačném případě je obtížený oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Obtížený neodpovídá za jakékoli újmy vzniklé na služebném pozemku v důsledku výkonu práv z věcného
břemene oprávněným či třetími osobami. Oprávněný se naopak zavazuje nahradit obtíženému veškeré
případné újmy, které vzniknou v souvislosti s výkonem oprávnění z věcného břemene dle této smlouvy.
6. Oprávněný se zavazuje při výkonu oprávnění z věcného břemene dle této smlouvy co nejvíce šetřit práv
obtíženého.
7. Oprávněný se zavazuje udržovat služebný pozemek v rozsahu věcného břemene na vlastní náklad.
8. Oprávněný se zavazuje oznámit obtíženému předem vstup na služebné pozemky spojený se zásahem
do služebných pozemků, a to nejméně 48 hod. předem, s výjimkou havarijního stavu. V případě havarijního
stavu se oprávněný zavazuje o vstupu na služebné pozemky obtíženého informovat bezodkladně po tomto
vstupu, nejpozději však do 48 hod. od vstupu. Oprávněný se zavazuje po skončení prací uvést vždy služebné
pozemky do původního stavu v souladu s účelem jejich užívání, a to výlučně na svůj náklad. V případě vstupu
bude o tomto pořízen písemný záznam, jehož součástí bude popis stavu, v jakém jsou služebné pozemky
předávány obtíženému. Pro případ, že ze strany oprávněného nedojde k uvedení služebných pozemků do
původního stavu v souladu s účelem jejich užívání, je obtížený oprávněn takto učinit, resp. zajistit, sám na
náklad oprávněného.
9. Po zániku věcného břemene dle této smlouvy je oprávněný povinen uvést služebné pozemky do původního
stavu v souladu s účelem jejich užívání, a to na svůj náklad.
10. Veškeré náklady na zachování, opravy a údržbu služebného pozemku, v rozsahu služebnosti, pokud půjde o
náklady vzniklé v souvislosti se služebností či ochranným pásmem kanalizace jdou k tíži oprávněného. Pro
případ, že oprávněný takto neučiní, a to ani v přiměřené lhůtě stanovené písemně obtíženým, je obtížený
oprávněn provést taková potřebná jednání sám, popř. zajistit jejich provedení třetí osobou, o čemž bude
obtížený oprávněného před zahájením prací informovat; v takovém případě je oprávněný povinen náklady
s takovým provedením vzniklé obtíženému uhradit v plné výši.

1.
2.
3.

1.

V.
Vklad do katastru nemovitostí
Smluvní strany berou na vědomí, že služebnost vznikne vkladem do katastru nemovitostí.
Stavebník podá návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí a uhradí poplatek s tím spojený.
Pro případ, že by tato smlouva byla nebo se stala z jakéhokoliv důvodu neplatnou nebo nezpůsobilou
k provedení vkladu věcného břemene ve prospěch oprávněného nebo v případě, že by nedošlo ke vkladu
věcného břemene ve prospěch oprávněného dle této smlouvy do katastru nemovitostí z jiného důvodu,
zavazují se tímto smluvní strany uzavřít bez zbytečného odkladu novou bezvadnou smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti ke služebnému pozemku, jejíž obsah bude v podstatných náležitostech, po odstranění
zjištěných vad, odpovídat obsahu této smlouvy.
VI.
Criminal compliance doložka
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku
tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran
včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

3.

Obtížený za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s. p. (viz
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
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1.

2.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

VII.
Doložka platnosti
Ministerstvo zemědělství ČR (dále jen „Zakladatel obtíženého“) udělil předchozí souhlas k nakládání s určeným
majetkem ve smyslu ustanovení § 17, odst. 2, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších
předpisů, vydáním Statutu státního podniku Lesy České republiky, s. p., č. j. 47675/2017-MZE-13221 ze dne
1. 9. 2017, v článku 6, odst. 6.5.1, tehdy, kdy se jedná o zřizování věcných břemen v nezbytném rozsahu.
Znění této smlouvy bylo schváleno na jednání zastupitelstva obce Zdiby dne xx. Xx. 202x pod Usnesením č.
xx/202x.
VIII.
Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně
platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3, odst. 2, pís. h) zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této skutečnosti bez
zbytečného odkladu písemně informovat.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena v počtu 9 stejnopisů, z nichž po 1 jejím vyhotovení obdrží každý účastník
smlouvy, 1 vyhotovení je pak určeno pro potřeby katastrálního úřadu.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu
své vlastnoruční podpisy.
Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
·
geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene – služebnosti

…………………………………………………………………………………………………………………………….
III.
Budoucí oprávněný je povinen projednat s budoucím obtíženým neprodleně všechny skutečnosti, které by
mohly mít vliv na jakákoli ujednání dle této smlouvy, zejména pak na uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti touto smlouvou předvídané.
IV.
Doložka platnosti
1. Ministerstvo zemědělství ČR (dále jen „Zakladatel obtíženého“) udělilo předchozí souhlas k nakládání
s určeným majetkem ve smyslu ustanovení § 17, odst. 2, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění
pozdějších předpisů, vydáním Statutu státního podniku Lesy České republiky, s. p., č. j. 47675/2017-MZE13221 ze dne 1. 9. 2017, v článku 6, odst. 6.5.1, tehdy, kdy se jedná o zřizování věcných břemen v nezbytném
rozsahu.

V.
Criminal compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy
a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku
tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran
včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
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3. Budoucí obtížený za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s. p.
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

VI.
Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně platnými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této skutečnosti bez
zbytečného odkladu písemně informovat.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3, odst. 2, pís. h) zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
Tato smlouva byla schválena rozhodnutím rady obce Zdiby, a to usnesením č. 169/31/2020 ze dne 18.9.2020.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena v počtu 8 stejnopisů, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po 1 vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu
své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: č. 1 Návrh GP č. 1363-6/2020
č. 2: Situace z PD – výkres č. 350.2
č. 3: Vyjádření Lesů ČR, s. p., č. j. LCR954/001002/2020 z 10. 3. 2020
Budoucí obtížený:
V Benešově, dne ___________

Budoucí oprávněný:
Ve Zdibech, dne ___________

_________________________________
Lesy České republiky, s. p.
Ing. Mo
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

__________________________________
Obec Zdiby
JUDr. Eva Slavíková
starostka obce

Stavebník:

Stavebník:

Stavebník:

Stavebník:

8

B 026/954/2020/Bla

__

Stavebník:

Stavebník:

___

9

264.29

RD "A"
±0=264,35

263.41

REVIZNÍ ŠACHTA ∅ 0,80 m
poklop 263,03 dno 261,63
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA "A"
PVC 150, SN10

Š5

KONCOVÁ ŠACHTA
poklop 261,96
dno 260,36

RD "C"
±0=261,40

RD "B"
±0=257,50

-740600,00

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA "C"
PVC 150, SN10
REVIZNÍ ŠACHTA ∅ 0,8 m
dno 259,90, poklop 261,30
258.92

-1034105,00

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA "B"
PVC 150, SN10
REVIZNÍ ŠACHTA ∅ 0,80 m
poklop 257,95 dno 256,55

256.03

255.71

LOMOVÁ ŠACHTA Š4
poklop 255,86
dno 254,26

255.35

ŠB18

255.10

LOMOVÁ ŠACHTA Š3
poklop 255,59
dno 254,19

ŠB19

PE D110

STOKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
(prodloužení)
PVC 250, SN10 71,0m

255,8 - teren
253,74 - dno

43‰
PVC D3
15

RUŠENÍ VODOVODU

C

D

31

5

LOMOVÁ ŠACHTA Š2
poklop 255,52
dno 253,77

PV

VODOVODNÍ ŘAD
PE90

SPOJNÁ ŠACHTA Š1
poklop 255,55
dno 253,69

LEGENDA

10

‰

ŠB18
255,0 - teren
253,5 - dno

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
VODOVOD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
( SO 350 )

splašková k RD

10

‰

D
PV
C

vodovodní k RD

10

VODOVOD ( SO300 )

D2

PŘÍPOJKY (SO301,302,303)

C
PV

INŽENÝRSKÉ - SÍTĚ NÁVRH :

5‰
12

31

5

SILOVÉ KABELY NN

256,1 - dno

Rodinne domy U Mlyna 364/4
UPOZORNĚNÍ:
ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ JSOU ZOBRAZENY ORIENTAČNĚ DLE PODKLADŮ OD JEJICH SPRÁVCŮ,
NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTYČOVACÍ SCHÉMA. JEJICH POVRCHOVÉ ZNAKY BYLY ZAMĚŘENY GEODETEM INVESTORA.
INVESTOR / ZHOTOVITEL STAVBY / MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT.
ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.
KOORDINACI STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZOBRAZUJE CELKOVÁ SITUACE STAVBY - viz část C. projektu .

SO 350 - Prodloužení kanaliazční stoky

Situace

DUR/DSP
350.2

