
sMLoUvA o BuDoUcí snnlouvř o zŘízrní sluŽrgNosrl lnŽeruÝnsxt sírĚ
A souHLAs sr zŘízrníru sTAVBY

uzavřené podle z.č. 89/zpL2 Sb' Občanský rákoník

kterou dnešního dne uzavřeli

obec Vlastibořice
se sídlem Vlastibořice 23, 463 44,
lČ:0067J.878,
jednající prostřednictvím lng. Martina Beksy, starosty obce

{dále též jako budoucí povinná ze služebnosti inženýrské sítě)

a

pan

Bc.PetrPudil,T
bytem Vlastibořice 5t,463 44,

{dále též jako budoucí oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě}

V tCImto znění:

1.2.

l' Prohlášení smluvních stran

Budoucí povinná ze služebnosti inženýrské sítě prohlašuje, že je výlučným vlastníkemo
pozemku parc' č' 762,76L v k'ú' Vlastibořice, vobci Vlastibořice, zapsáno na LV č. 1
pro katastrálnÍ území Vlastibořice u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec {dále téŽ jako ,,sluřebná nemovitost"}.

BudoucÍ oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě prohlašuje, že je výlučným
vlastníkem pozemku parc. č. 101/1.]", 10119 v k.ú. Vlastibořice, v obci Vlastibořice,
zapsáno na LV č. 266 pro katastrální území Vlastibořice u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálnípracoviště Liberec (dále též jako,,panující nemovitost").

Budoucí oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě potvrzuje, že před podpisem této
smlouvy byl seznámen s výpisem z příslušnáho listu vlastnictví a též s fyzickýrn stavem
předmětného pozemku.

1.1.

1.3.



2"L,

7.7.,

ll' Předmět smlouvy

5mluvní strany se tímto zavazu)í uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
zYizení, užívání, oprav a nezbytné údržby přípojky vodovodu a vodoměrné šachty, ve
znění uvedeném v čl' lV' této smlouvy (dále téi. ,,smlouva a zřÍzení služebnosti
inženýrské sítě"), a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemnó výzvy
k uzavření smlouvy o zřízeníslužebnosti inženýrské sítě zaslané stranou budoucí
oprávněnou straně budoucí povinnó.

Strana budoucí oprávněná je oprávněna Vyzvat stranu budoucí povinnou k uzavření
smlouvy o zřízení sluŽebnosti inženýrské sítě ve lhůtě ].0 dnů ode dne, kdy obdrží
vyhotovení geometrického zaměření stavby přípojky vodovodu, vybudovaných
z pozemku ve vlastnictví budoucí oprávněné uvedeného v čl. 3.'2' této smlouvy přes

polemek budoucí povinné uvedený v čl. L'L. této smlouvy, a to v souladu
s podmínkami stavby uvedenými v čl' lll. této smlouvy.

Strana budoucí povínná se zavazuje zřídit sluŽebnosti inženýrské sítě dle smlouvy o

zťízení sl užebnosti inženýrské sítě:
a) pro trubní vedení vodovodní přípojky za částku 1.000,- Kč (slovy; jedentisíckorun

českýchi, která bude splatná před podpisem smlouvy.
a} pro vodoměrnou šachtu vodovodní přípojky za částku 3".CI0o,- Kč (slovy:
jedentisíckorun českých), která bude splatná před podpisem smlouvy'

Návrh na vk|ad práva odpovídajícího služebnosti inženýrskó sítě podle smlouvy o

zřízení služebnosti inženýrské sítě dg katastru nemovitostí podá strana budoucí
oprávněná, která zároveň ponese v plné výši náklady s tím spojené' obě smluvní
strany jsou povinny poskytnout si navzájem veškerou součinnost nutnou k podání
návrhu na vklad práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě a k provedení
tohoto vkladu"

lll. Právo provést stavbu přÍpojek

3.1. Budoucí povinná souhlasÍ s tím, aby budoucí oprávněná provedla stavbu přípojky
vodovodu a vodoměrné šachty na pozemku ve vlastníctví budoucí povinné uvedeném
vč|' 1.]". této smlouvy, a to za podmínky, že mezi smluvními stranami bude uzavřena
smlouva o zřízenísluŽebnosti inženýrské sítě dle čl' lV. této smlouvy, a že stavba bude
provedena v souladu se stavebními a dalšími obecně závaznými předpisy a

ujednáními..
_ budoucí oprávněná před započetím realirace díla zajistí vytýčení stávajících
inŽenýrských sítí
_ vodoměrná šachta ani poklop šachty nebudou vyčnívat nad stávající niveletu
konrunikace, poklop i vodoměrná šachta budou řešeny jako zátěžovó, pojezdové,

litinový poklop s nosností min. 20tun'

2.3.

2.4.



3.7, Budoucíoprávněná před započetím pracíVyzve zástupce obce k předání staveniště a
nejpozději do jednoho měsíce od dokončení stavby přípojky dle tohoto článku je
budoucí oprávněná povinna uvést pozemek ve vlastnictví budoucí povinná na své
náklady do původního stavu, a ve stejné lhůtě je povinna o provedené stavbě a
dokončení všech pracÍ za přítomnosti zástupce obce sepsat písemný protokol o
dokončenídíla.

lV. 5mlouva o zřízení služebnosti inienýrské sÍtě

4.1. Smluvnístrany se zavazují při splněnívýše uvedených podmínek uzavřít smlouvu o
zřízeníslužebnosti inženýrské sítě v tomto znění:

sMLouVA o zŘÍzrwÍ stuŽrgaasfl ružruÝnsxÉ sírĚ
uzavřené podle z.č. 89/2012 sb. občanský zákoník

kterau dnešního dne uzavřeli

obec Vlastibořice
se sídlem Vlastibořice 23,463 44,
lČ: 0067]'878,
jednající prostřednictvím lng" Martina Beksy, starosty obce

(dáte též jaka povinnó ze sÍužebnosti inženýrské sítě)

a
Qa

pan

Bc.PetrPudil ,-
bytem Vlastibořice 5I,463 44,

(dúle též jaka oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě)

v tomťo znění:

l. Úvadni ustanavenÍ

1.1. Pavinnó ze služebnosti inženýrské sítě prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku
parc. č, 762, 75J" v k.ú' Vlasťibořice, v obci Vlastibořice, zapsáno na LV č. 1. pro kutastrátnÍ
územÍ Vlgstibořice u Katastrúlního úřadu pro Liberecký kraj, KatostrólnÍ pracoviště
Liberec (ddle též jako ,,služebnú nemovitast")"



x.2. oprdvněnú ze služebnosti inženýrské sítě prahlašuje, že je výlučným vlastníkem
pozemku parc. č. 10j./L1, 10x/9 v k.ú. Vlastibořice, v obci Vlastibařice, zapsóno na LV
č. 266 pro katastrúlní území Vlustibořice u KotastrúlnÍho úřadu pro Liberecký kraj,
KoťůstralnÍ pracoviště Liberec (dúle též jako ,,panující nemovitost,,).

1.3. opróvněnú ze služebnosti inženýrské sítě potvrzuje, že před podpisem této smlouvy
bylo seznúmena se skuťečným stavem služebné nemavitasti a též s výpisem l
příslušnéha listu vlastnictví Katastru nemavitostí, na němž je služebná nemovitost
zapsdna.

tI. Předmět smlauvy a €ena za zřízeni síuželnosťj inťenýrskd síť#

2.1. Pavinnú ze služebnosti inženýrské sítě tÍrnťo zřizuje ve praspěch nemovÍtosti, a to
pazemku parc. č. t'CI7fiL, fir/g v k.ú. Vlastibořice, v obci Vlastibořice, zapsaného ve
prospěch opróvněné ze služebnosti inženýrské sítě na LV č. 266 pro katastrólní území
Vlgstibořice u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrólní pracoviště Liberec,
služebnost Ínženýrské sÍtě spočívajícÍ v právu zřizení, užívóní, oprav a nezbytné
údržby přípojky vodovodu a vodoměrné šachty přes pozemek parc. č. 762, 76]. v k.ú.
Vlastibořice, v obci Vlastibořice, zapsúno ve praspěch povinné Ze s!užebnosti
inženýrské sítě na LV č. L pro katastrolní území Vlastibořice u Kotostrólního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrólní procoviště Liberec, a to k tíži každéha vlastníka služebné
nemovitosti. opróvněný ze služebnosti inženýrské sítě prdva odpovídající služebnosti
inženýrské sítě přiiímá a povinný ze služebnasti inženýrské sÍtě se zavazuje tato práva
strpět a umožnit aprávněné ze služebnosti inženýrské sítě nerušený výkon těchto práv.

2.2. Služebnost inženýrské sítě dle tohoto čldnku se zřizuje iaka služebnost inženýrské sítě
spojené s vlastnictvím panujicí nemovitosti a přechúzí tak s vlastnicťvím této
nemovitasti na koždého budoucího nabyvatele. Zřizovanó služebnost inženýrské sítě
slaužík praspěšnějšímu využívánÍ panující nemavitosti. 

""

2,3. Služ*bnosti inženýrská sítě zřízené dle tohoto člónku smluvní strany zřizují na dobu
neurčitou o v rozsahu celé služebné nemovitosti'
a) pro trubnÍ vedení vodovodní přípojky za částku L'aaa,- Kč (slovy: jedentisíckorun
českých), kteró byla zaplacena před podpisem smlouvy.
a) pro vodaměrnou šachtu vodovodní přípojky za částku L.000,- Kč (slavy:
jedentisÍckorun českých), kteró byla zaplacena před podpisem smlouvy'

lll. Nóvrh na vklad právn odpovídojícího věcnému břemeni
a úhrada nókladú s tím spaiených

3.1. Smluvní sťrany se dohodly, že núvrh na vklad prúva odpovídajícího stužebnosti
inženýrské sítě podle téta smlouvy do katastru nemovitastí bude smluvními strlngmi
padepsdn při podpisu smlauvy a ďízení služebnosti inženýrské sítě a podú jej
aprúvněnú ze služebnasti inženýrské sítě, kterú zarnveň ponese v plné výši núktady



s tím spojené. abě smluvnÍ strgny jsou povinny paskytnout si navújem veškerou
možnou součinnost nutnau k podóní návrhu na vklad próva odpovÍdojícÍho služebnosti
inženýrské sítě a k provedenítahota vkladu.

3.2. oprúvněnó ze služebnosti inženýrské sítě potvrzuje, že nóvrll n0 vklud prúvu
odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě do katasťru nemovitostí podepsaný oběma
smluvními stranami při podpisu téta smlouvy převzala zu účelem jeha podúnÍ na
p řísl u š ný katastr ne mov itast Í,

3.3. Pra případ, že by ke vkladu práva odpovídající služebnosti inženýrské sítě do katastru
nemovitostí dle této smlouvy nedošlo, zavazuji se smluvní strany, že bez zbytečného
odkladu, nejdéle však do j"0 dnů, uzavřau novau smlouvu o třÍzení služebnosti
inženýrské sítě sťejného obsahu nebo dodatek stejného obsohu, které splní zúkonné
podmínky pro pravedení vkladu, přípodně bez zbytečného odkladu nQ pakyn
katastrólnÍho úřadu tuto smlouvu a zřízení služebnosti inženýrské sítě či núvrh na
vklad núležitě daplní' Za tímto účelem se strany zavazují poskytnout si vzójemně
veškerou mažnou souči n nast.

lV. ostatníujednání

4'1. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být
podepsány všemi účastníky této smlouvy'

4.2. Pro případ, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy stala neplatným neba
neúčinnýrn, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost této smlouvy. V takovém
případě se smluvní strany zovazují nahradit neplatné nebo neúčÍnné ustanovení této
smlouvy ustanavenÍm platným o účinným, kterým bude přípustným způsobem
dasaženo cíle sledovaného neplatným nebo neúčinným ustanovením.

4.3. Všechna oznúmení či výzvy dle této smlouvy musíbýt učiněna v písemné formě a musí
být řódně daručena na adresu smluvních stran uvedenau v zóhlaví ťéto smlouvy.
Zósilka se pavažuje za doručenou i za předpokladu, že adresót si ji nevyzvedne na
poště aniv úložné dabě, a ta k postednímu dnitéto úložné thůty. 

G4,4. Smlouva o zřízenÍ služebností inženýrské sítě je vyhaťovent ve třech stejnopisech ,
každý s platnosťí ariginólu, z nichž každý účastník této smlouvy přebírú jedno
vyhatovení o ddle jedno vyhotovení s úředně ověřenýrni podpisy bude použito pro
potřeby říz*nÍ o pavole nÍvklodu prúva služebnosti inženýrské sÍtě.

4.5, SmluvnÍ strany na zdvěr prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na zókladě své pravé o
svobodné vůle, nikoliv v tísni neba za núpadně nevýhodných podmínek, že si smlouvu
před jejím padpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, no důkru čehož připojují
své vlostnoruční padpisy.

v ......... ....................dne v .,....."..".".." ..".....,.........,,d n*

obec Vlastibořice
lng. Marťin Beks

Bc. Petr Pudil



V' Závěrečná ustanovení

5.1. Všechny změny a doplňky této smlouvy musímít písemnou ťormu a musí být
podepsány všemi účastníky této smlouvy'

5.2. Pro případ, že by se kterékoli ustanovení trito smlouvy stalo neplatným nebo
neúčinným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost této smlouvy" V takovém
případě se smluvnístrany zavazují nahradit neplatné nebo neÚčinné ustanovenítáto
smlouvy ustanovením platným a účinným, kterým bude přípustným způsobem
dosaženo cíle sledovaného neplatným nebo neúčinným ustanovením.

5.3. Všechna oznámení či výzvy dle této smlouvy musí b,it učiněna v písemné forrně a
musí být řádně doručena na adresu smluvních stran uvedenou V záhlavítéto smlouvy,
Zásilka se považuje za doručenou i za předpokladu, že adresát si ji nevyzvedne na
poště aniv úložné době, a to k poslednímu dnitéto úložné lhůty,

5.4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě je vyhotovena v dvou
stejnopisech' kaŽdý s platností originálu, z nichž každý účastník této smlouvy přebírá
jedno vyhotovení.

5.5. Smluvnístrany na závěr prohlašují, že tuto smlouvu uzavírajína základě své pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že si smlouvu
před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují
své vlastnoruční podpisy.

obec Vlastibořice
lng. Martin Beksa
sta rosta

Bc. Petr Pudil

Přílohyl Situačniplán*k vodovodnípřípojky pro pozernek pč' 1a1./g, KÚ Vlastibořice

Ga


