
SMI,OI]VA O T,RIZENI SLUNEBNOST
INŽENŽENÝRSKÉ sÍrĚ

ttzar'řená níže uvecleného tlne' měsíce a roku
dle ust. $ l257 a násl. ve spojerrí s ust. $ 1267 a $ l268 zákorra č" 89i20l2 Sb'' občanský

v platrrénr zrrěrríldále jen '.Snrlouva" l1eb0 ,.tato Smlouva''/

mezl

Vlastník pozetnliu:

obec Vlastiboř"ice,IČ: 00671878. se sícllern Vlastibořice23^ 163 44 Sychrov-
Zastoirpena lng. Martir-renr lJeksolt. RČ:II starostou obce

(dále.ien ..povinttá osotra")

a

zákoník,

oprár,něná osoba:
l'nrlislar,al}eranováoČ.ffiaVáclavBeranoČmtrvaIeb5',tem
Vlnsti|rořice 38. 463 44 Sychror,.
(c1ále jen,.oprávněná osolra'')

I.

Služcbný pozemek
l, Povinná osoba je l'ýlLrčnýnr vlastníkem:

a) pozemku par:c' č. 75l,zapsaného ve veřejrrérrr seznamLl lra listu vlastnictvíčíslo l, pro
katastrální území Vlastibořice' obec Vlastibořice" u Katastrálního ťrřadu pro L.iberecký
kraj, Katastrálrrí pracoviště Libe rec,

/dále.jen,*SlLrŽebrlý pozenrek"/.

2. Strany Smlor:vy konstatirjí. Že na výše Lrvedenénr Sltržebném pozemku v ránrci stav}i,
Voclovoclní pří;:ojka prrr rtldinný důnr na p.p.č. 18l/4 je zřízerla a přes rrě.j vedena na náklaďy
pcrvinnc rrsoby" vltoclrrýnr a bezpečnýrn zprisobern inŽenýrská sít'- speciÍikace inŽenýrské sítě:
voclovodni př'ipo.ikit n s ni souvisejÍcí objektyo a to včetnč ochranného pásnravodovodního řadu
v sr:ulaelu s ust' $ 23 odst' l aŽ 3 zákorrač.?141200l Sb., o vodtrvodeclr a kanalizacích pro veřejrroLl
potřelru a ct zntěně něl*terých zákonů (zál<rrri o vodovodech a karlalizacích), v platnér'rr znéní, a to
tak' jalc.je r'yznačeno V geonletrícl<énr plárrrr č' 332^48l2al3. ze dne 3'9.20l4, l<terý.ie pcrtvrzený
Katastrálrrírrt ťrřac{em pro l.ilrereclrý kraj. I(atastrálrrÍ pracoviŠtě l''iberec. dne 4'9.20l4. pod č.
PCP_ l 0l2l2a l4_505. který.je sorrčástí této Srnlouvy /dále jen ..lnŽenÝrská sít"'/"

3. Vlastrríkerrr lrrŽerrýrské sítě je oprávněná osoba'

4. Služebnost Inženýrské sítě je jedním z věcných bř'enren dle oddílur 2" poc1ocldíl 4, zákona
č' 89i20l2 Sb.. clbčarrsl<ý zákoník, v platnénr znění.

il"
Zí'ízeni právn služe lrnttsti Inženýrské sítě
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l. Povinrrá ost:ba natěŽuje ťrplatně svoji r'ěc - SluŽcbný 1 ozentel< specifikovarrÝ Čl. Í' rrd-ct, l, tgto
Smlotrvy /SluŽelrný pozemekl _ služelrnosti prťrvn lnŽen;i;5[4 sítrl sp*ci1iltor,ilttÉ v Čl, l, tlclst" l tdt*
sntlouvv tak, Že.ie prrvinna sťrpět ve prclspěclr oprár'rrěrtd osolr1'a krrŽdijho'|e.iílio právrríhel nťrsttrpe*
na Služebnénr prrzenrkll eřízenou lťiŽenýrskott sít'. a tcl včetně prtlvttzttvlitrí' ťrdrŽb'll lrrŽerrýrslté sítě,
.iakoŽ i prclváděrrí na lrrženýrské síti je']í Ůpravy z_a ťrčelern.je.jí rnoderrliz-nce ttelro zlepŠ*rrí .je'|í
r'Ýkotrtitlsti .

Povinnťl osoba se zdrŽí všeii<l, co vede li olrroŽení InŽeriý'rské sítě, z-e'irriérlit pak se zclrŽí stavební
čirinosti a výsadby stronrů na SluŽebném pozer-nl<u a.je_li to s ní přeclern prtljeclrráno" untoŽní
oprávIrěrré osobč nebo oE:rávněIrou crsobou ztttocněnéttlLl pť0Vt;Zovateli lnŽerrýrsl<i sítě vstup a
vjezd ria SluŽe'brrý pozemek pO nezb.Ytnou clobu a V nutnénl rozsahu za ťtČelcnr prrrlrlírlky. údržiry,
opravv nebo cldstraněrrí haviirií lnŽenýrsl<é sítě'

oprávněrrá osoba nebo oprávněnou osobou zrncrcněttý provozov{]tel lnŽcnj,rske sítě irrrde vŽcly
jal<oukoliv prohlídkrr, ÚidrŽbu, opravu nebo havárii lnŽenÝrské sítě províldčt s řádnoir peČí a vŽi11,
SluŽebný pozemek uvede na vlastní náklad do předeŠlélro stavu s títl, Že přípaclnou šktrdrr
spojenou s prohlídl<ou. ťrdrŽboLr, opravotl nebo havát"ií lnžcnýlske sítě povinnó ostrbČ uhrirclí.
Nesnese-lizáležitost při rlálrlém poŠkození InŽerrýrskd sítě oclltlaclrt" olrstarií je.|íopravLr oprávnršná
osobir riebcl oprávněnou osobou ztnocnóný provozovatel Irrž_enýr'ské sírč i [rez předc,lrozího
pro.ieclnání; clotčeriýrn osobátn r'šal< rreprodleně oznánrí pr'or'ťrclětií opravy'.|e"ií nrísto označí a
zaL'lezpečí'

2, Oprirvněrtit osolra v čl" ll' odst. l. této SrrrIr'luvv speoitikované právcl slLrŽebrlosti lnŽenÝrske sítě.
ltterá.ie specililto,"ána v čl' l' oclst.2. uvedenýrrr popisenr a geirntetrickÝrn pllincrrt. pt'o sebe příiírná
a poviriná osoba tta s*be lrere pirvittr10st t0t0 právo strpět.

j.'l'oto Lrjeclrrání nrá věcně-právní ťrčinky pozerrrltclvc( slrtŽebncrsti rt clclptlvídají prrívu sluŽebnosti
lnŽenýrské sítě.

ÍIl.
Hocl rrota služebnosti [nžený rské sítě

SlLrŽebrrost specifikovaná v ČlánkLr IJ' oclst. l této Srrrlo[lVY se zriz.v)e bezplatrrě'

ív.
|{abytí oprávnění ze služebnosti Inženýl'ské sÍtě

l, SluŽebnost InŽenýr'ské sítě clle této Snrlouvy vz_nikno zápiserrr do veře'inélrcl seznamu. Na
zt1kladě této Snrlouvv snrluvní stranv soulrlasí se zápisem clo r,eře.jného selznantu sluŽebnosti
lnŽenýrsl<é sítě clle tóto Snliouvv.

2. Na záklaclě této smloLivy bude poclárr návrh na zápis sluŽebnosti LrloŽení lnŽenýrsl<é sítč nn listu
viastnictvíč. l. pro k.ú. Vlastiboi"ice. obec Vlastibořice. ri Kirtastriilrrího úřadu pro L,iberecký kraj.
Katastráln í pracclviště L,iberec.

3. Povinrrá osoba tímto zmocňirie oprávrrěnoLl osobLI k podírnÍ nár,rlru rra vkiacl práva SlrrŽebnr:sti
inŽenýrské sítě do veřejného Seznan-lu.

4' Nál<lady spo.iené se sepsáním této Smlor"rvy. vtllrcltovetrím geometrickdlro plánu a zápiser"rr do

ea
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veřejného SeZnafflLl nese oprávtrěná osoba.

5. SluŽebnost InženÝrslté sítě se zřizrrje na dclbu neurčitou.

v.
Zár,ěrečná ujednání

l, SmloLtva rrabý'vá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvníclr stran'

2, Smlouvu lze dopllicrvat nebo rrrěnit pouze písemnou ťclrnrou se soulilasem obou smluvních stran.

3. Smlouva a zřízeni služebnosti InŽenýrské sítě se rlzavírá v souladu s ust. $ 1257 a násl. ve
spojenís ust. $ 126? a $ l268 zákorlač.89l2a12 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Tato Smlouva o zí:ízení služebnosti InŽenýrské sítě.|e sepsárra ve.1vy'hotoveníclr, přičemž kaŽdé
toto vylrotovení Smlouv1, ntá platllost origiriálu. l{.aŽdý ťrčastrrík této SmI0Lrvy obdrží jedno
vyhotovení podepsané všemi snrlLlvními stlanami, .jedrro vylrr:tovení 'ie určeno pro zápis clo
veřejného Seznamu.

5. Strany prohlašLrií' Že Si tllto Smlcrttvtt před.ieiírrr podpisenr l*ádně přeČetly. Že byla uzavřena
po vzájenrnénr pro.iedrrání podle jejich pravé asvobodné vůle, Lrrčitě, váŽněa srozrtmitelně, nil<oliv
v tísni za nápacirrě nevýhclc1ných podmínek.

Ve Vlastibořicíclr dne.

Povinná osolra:

i's. Na'rii' B;k';
Starosta obce Vlasti bclřice

Ve Vlastibořicíolr dne''*1t-. ..{:...:!!/:,...'

oprávněná osoba:

Ladislava Beranová

;) I

...'''.'-:ú:l{ c L ...\::
Václav Beran
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