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 321/56/2022
ze dne 25.2.2022

ke Smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
stezky a cesty
Rada obce Zdiby tímto:

I.

Schvaluje
smlouvu na zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty k tíži služebného
pozemku parc. č. 53/12 v k.ú Zdiby zapsaném na LV 10001, ve prospěch panujících
pozemků parc. č. 53/2 a 201/2, v k.ú Zdiby zapsaných na LV č. 238, listy vlastnictví
jsou vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálního pracoviště
Praha – východ, uzavírané mezi těmito subjekty:
•

vlastník panujících pozemků:
M
D
H
L

•

vlastník služebného pozemku:
Obec Zdiby (IČ 00241032), se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby

a

Výše náhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti je stanovena znaleckým
posudkem č. 6083-013/22 ze dne 2.2.2022 a činí 97.500, - Kč; k této částce bude
připočítána daň z přidané hodnoty, tj. 117.975, - Kč.

II. Rozhoduje
o uzavření příslušné smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení, která je přílohou tohoto
usnesení;

III. Ukládá
starostce obce Zdiby uzavřít smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení.

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

Předkladatel:
starostka
Provede:
starostka
Přílohy:
č. 1 – Žádost o zřízení služebnosti ze dne 24.11.2021, č.j. 4241/2021/Zd.
č. 2 - Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 321/56/2022
Radě obce je předkládána smlouva na zřízení věcného břemene – služebnosti, jejíž předmětem je
zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty, ve prospěch pozemků, uvedených ve výrokové části
tohoto usnesení. Hodnota věcného břemene byla stanovena znaleckým posudkem, který tvoří
přílohu této důvodové zprávy.
S účinností od 1.11.2020 se obec Zdiby stala plátcem DPH. K úhradě za zřízení věcného břemene
se připočítává DPH v zákonné výši 21 %.
Příloha DZ:
1) Znalecký posudek č. 6083-013/22 ze dne 2.2.2022
2) LV k panujícím pozemkům (parc. č. 53-2 a 201/2, k.ú. Zdiby)
3) LV ke služebnému pozemku (parc. č. 53/12 k.ú. Zdiby)

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI
STEZKY A CESTY
uzavřená dle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mezi smluvními stranami:
Obec Zdiby
IČO:
00241032
Sídlo:
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
č. účtu:
2623201/0100
Zastoupena:
JUDr. Eva Slavíková, starostka
(dále též jako „vlastník služebného pozemku“)
a
Nar.:
r.č.:
Trvale bytem:
a
Nar.:
r.č.:
Trvale bytem:
KONTAKTNÍ OSOBA:
Tel.:
email:
(dále též jako „vlastník panujících pozemků“)
1.
1.1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vlastník služebného pozemku prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujícího pozemku:
parc. č.:

53/12

druh pozemku:

zahrada

v katastrálním území Zdiby;
pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha – východ (dále též „služebný pozemek“).
1.2.

Vlastník panujících pozemků prohlašuje, že účastníci této smluvní strany jsou podílovými
spoluvlastníky následujících pozemků:
st. parc. č.:

201/2

druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

parc. č.:

53/2

druh pozemku:

zahrada

v katastrálním území Zdiby;
pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 238 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha – východ (dále též „panující pozemky“).

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚPLATA

2.1.

Služebnost stezky – Vlastník služebného pozemku zřizuje k tíži služebného pozemku věcné
břemeno stezky dle ustanovení § 1274 občanského zákoníku, tj. právo chodit po služebném
pozemku, nebo se po nich dopravovat lidskou silou a právo, aby na služebném pozemku jiní
přicházeli k panujícím pozemkům a odcházeli od panujících pozemků nebo se lidskou silou
dopravovali.

2.2.

Služebnost cesty – Vlastník služebného pozemku zřizuje k tíži služebného pozemku věcné
břemeno cesty dle ustanovení § 1276 občanského zákoníku, tj. právo jezdit přes služebný
pozemek jakýmikoli vozidly a právo, aby po služebném pozemku jiní přijížděli k panujícím
pozemkům a odjížděli od panujících nemovitostí, a to jakýmikoli vozidly.

2.3.

Služebnost stezky a služebnost cesty dle odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy dále společně jako
pozemková služebnost.

2.4.

Vlastník panujících pozemků práva z pozemkové služebnosti přijímá v rozsahu uvedeném výše
a vlastník služebného pozemku se zavazuje tato práva strpět.

2.5.

Pozemková služebnost dle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 97.500, - Kč,
resp. včetně daně z přidané hodnoty ve výši 117.975, - Kč. Tato částka bude osobou oprávněnou
uhrazena v hotovosti k rukám osoby povinné, a to při podpisu této smlouvy.

2.6.

Pozemková služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Zřizuje se jako pozemková služebnost
spojená s vlastnictvím služebného a panujících pozemků a přechází tak s vlastnictvím
služebného pozemku a/nebo panujících pozemků na každého budoucího nabyvatele.
Pozemková služebnost slouží k prospěšnějšímu využívání panujících pozemků.

3.
3.1.

POVINNOSTI PŘI VÝKONU PRÁV Z POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI
Vlastník panujících pozemků se zavazuje při výkonu práv vyplývajících z pozemkové služebnosti
postupovat v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.

3.2.

Vlastník panujících pozemků nese náklady spojené s běžným užíváním a údržbou služebného
pozemku.

3.3.

Vlastník panujících pozemků bere na vědomí, že ve služebném pozemku jsou uloženy inženýrské
sítě zakreslené v PŘÍLOZE č. 1 – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, a to kanalizační přípojka (vyznačená červeně),
plynová přípojka (vyznačená žlutě) a kabelové vedení CETIN (vyznačené modře). Vlastník
panující nemovitosti je povinen strpět provádění oprav, údržby, obnovy, prohlídky,
rekonstrukce či úprav těchto inženýrských sítí, zejména nikoliv však výlučně za účelem jejich
výměny či modernizace nebo zlepšení výkonnosti.

3.4.

Pozemková služebnost nezakládá vlastníku panujících pozemků právo vláčet po služebném
pozemku břemena nebo právo průhonu.

4.

NÁVRH NA VKLAD
4.1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práv odpovídajících pozemkové služebnosti podle
této smlouvy do katastru nemovitostí bude smluvními stranami podepsán při podpisu této
smlouvy a podá jej osoba povinná. Náklady v plné výši s tím spojené ponese osoba oprávněná.
Osoba povinná tímto potvrzuje, že návrh na vklad práva odpovídajícího pozemkové služebnosti
do katastru nemovitostí podepsaný oběma smluvními stranami při podpisu této smlouvy
převzala za účelem jeho podání na příslušný katastr nemovitostí.
4.2. Obě smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem veškerou potřebnou součinnost
nutnou k podání návrhu na vklad práv odpovídající pozemkové služebnosti dle této smlouvy, a
k provedení tohoto vkladu.
4.3. 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 uzavřou novou
smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti stejného obsahu nebo dodatek stejného obsahu
splňující zákonné podmínky pro provedení vkladu, případně bez zbytečného odkladu na pokyn
katastrálního úřadu tuto smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti či návrh na vklad náležitě
upraví či doplní.
5.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1.

Služebnost vzniká zápisem do katastru nemovitostí.

5.2.

Každá ze smluvních stran uzavřením této smlouvy uděluje výslovný a bezpodmínečný souhlas
se zveřejněním této smlouvy (např. na úřední desce nebo webových stránkách obce Zdiby) a se
zpřístupněním skutečností uvedených v této smlouvě bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek a souhlasí s poskytnutím informací o této smlouvě a jejím obsahu dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; to vše za
dodržení právní úpravy osobních údajů (tj. případné zveřejnění vyžadované právními předpisy
bude provedeno jen s jménem - bez dalších osobních údajů).

5.3.

Všechna oznámení či výzvy dle této smlouvy budou doručována na doručovací adresy smluvních
stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany si ujednaly, že jakákoli písemná
komunikace podle této smlouvy je platně vykonána: (i) osobním převzetím (nebo odmítnutím
převzetí při osobním doručování); (ii) doručením poštou (nebo nepřevzetím zásilky určené
k doručení adresátovy do vlastních rukou); nebo (iii) doručením datovou schránkou – dle
právních předpisů upravujících toto doručování.

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.

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.

6.2.

Tuto smlouvu schválila Rada obce Zdiby dne 25.2.2022 usnesením č. 321/56/2022.

6.3.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně.

6.4.

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.

6.5.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž alespoň jeden
s úředním ověřením podpisu za účelem podání návrhu na zápis pozemkové služebnosti do
katastru nemovitostí.

6.6.

PŘÍLOHA č. 1 – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Ve Zdibech, dne ……………………………..

Ve Zdibech dne ……………………………

VLASTNÍK SLUŽEBNÉHO POZEMKU:

VLASTNÍK PANUJÍCÍCH POZEMKŮ

___________________________

___________________________

Obec Zdiby
JUDr. EVA Slavíková, starostka
____________________________

Projekt Zdiby

Vytištěno v aplikaci GObec 4.0, měřítko: 1:400, 22.02.2022
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