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Sm|ouva o smlouvě budoucí o zřízeni s|užebnosti inženÝrské sítě
Nížepsaného dne. měsíce a roku uzar'íraji a podpisem již uzavřel) podlc ustanoYení s 509.

$

1267a61785anásl.zikonač'89/20l'2Sb..občansk-v.zákonikvkontextus{25odst.6písm.
d) a s 36 odst. 3 zákona č. lj/1997 Sb.. <l pozcnrnich komunikacích. \'e zněni pozdějších
předpisů

Středočeský kraj'
lC: 70891095. DICi C270891 09s
se sídlem: Praha 5 - Snrichov' Zborovská 1 l. PsČ l 50 21
zastoupen Krajskou správou a údržbousilnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
lČ: 0006600 l' DIČ: CZoo0ó600l
se sídlem: Praha 5 . Snríchov. Zboror'ská 1l. PsČ l50 2l
zastoupená Bc. Zdeňkenr Dvořákem' ředitelem Krajské správy a údrŽby silnic

Středo,:e.I'ého kraje. pŤíspěv|''\ é o-gJ'li'/ace.
zastoupený r'ra základě plné moci ze dnc 28.07'2014 Petrem Ho1anem. vedoucí TSU oblast
Kutná Hoťa
oprávněnou k výkonu práv a povinností středočeského kraje podle zákona č. l3/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích ve zněni pozdčiŠichpředpisů
bankovní spojeni: Komerčníbanka. a.s.. č. účtu:773016ll0|00
(dá|e jen budoucí povinný)
a

obec Kaliště
IČ:00240265
se sidlem Kaliště 53. 25l ó5 ondiejov
zastoupená Ing. Renatou Ka|covskou' slarostkou obce
č. účtu:8726201/0l00
(d.ile jen budouci oprávněný)
ILlto

smIouvu o smlouvě budoucí o zřízeníslužebnosti inženýrskésítě
k pozemní komunikaci a podnínkám stavb,v a provozu

"Kanalizacc

Kaliště..

I.

1.l Stiedočeský kraj je výlučnýn vlastníkem pozonku p'č. 133'1/15 v k'ú' Kaliště u ondřejova
a obci KaliŠtě. silnice III/I081 zapsaný v katastťu nenovitostí vedeném Katastrá1nín úřaden
pťo stiedočeský kíaj. Kalastrálni placoviště Praha-výclrod' pro k.ir. Kaliště u ondřejova a obec
Kaliště na ]istu vlastnickénr č' 489 a to na základě rozhodnuti Ministerstva doprar'.l a spojů

i\

Ceské republíky č:.3796101ll KN ze dne )0.9'200l podlc ust. s 1 zákona č. 157':000 Sb'
(dále jen povinný pozemek). Sprá\'cem loholo pozemku.ie Krajská správa a ťldrŽba silnic
Stiedočeského kraje. pÍispé\ ko\ á organi,/ace (dále jen KSUs,).
1'2 Budoucí oprál,něný je budoucím provozor,atelem sta\.b!' ..Karralizace KaliŠlě.. (dále jen
zařízení)" kdv zaři7-cní bude umístěno na \'ÝŠcuvcdené nemovitosti ve vlaslnict\i budouciho
povinného'

2'l Dle

a)

.

b)

.

.
c)

.
.
-

dohody účastníků
vzniká na základě této smlouv,v za dále stanor'ených podnlínekl

budoucí]nu oprávněnému plá\'o:

na uzavření snllouq o zřízeni služebnosti inŽenýIské sitě k budoucínlu porinnemu

pozemku u\'edenému v čl. I- shora podle $ | 267 a nás|' občanskéhozákoniku. v nížbudou
zahmuty, podmínky l této smlouvě dohodnuté. a to \e prospčch budoucího oprá\'něného.
zřidit. provozo\,at
likvido\.at zaříZení \'Iozsahu r.y.plývajícínr z přísluŠného
pravomocného rozhodnutí příslušnéhosta\'ebniho uiadu o po\'olení stavb}' zařízení nebo
jeho likvidaci,
vstllpovat na budoucí povinný pozcmck na nezb)tně nutnou dobu za účelemZajištění
výstavby' opÍav. úClržby.rekonstrukce a likvidace zaiízení.
umistit po provedené opravé silnice Zpět do silničního pozenku (budoucího povinného
pozemku) nebo objektu s\'oje zaiízeni ýa své níik1ad.!.. v1jrna rrákladů. které je povinerr
hradit budoucí povinný d1e s 36 odst'7. ziLkona ě'13|1997 Sb. o pozerrrníclr komunikacích
v platnénr znční

a

budoucímu opúvněnému poYinnost:
nést veškcré nák|ad,v spojené se ziízenínr. provozem. údržboua likvidací 7.ařízcni.
q'konávat tuto služebnost za maxinrálniho šetření po\'inného pozemku. přičemŽ musí
předevšim dbát toho, aby při \.ýkonu práva sluŽcbnosti by1!'pouŽity všechny 1echnik)' a
ponrocné prostředky' které co možná nejnréně omezÍ činnost budoucího povinného na
povinném pozemku.
povinnost v případě způsobeníškod.". na budoucíD] povinném pozemku uvedeném v č1. I.
této smlouv} tuto v celém rozsahu a bezodkladně uhradit.
budoucímu povirulému právo:
na be7-platné zakres|eni. E1}čenía uloŽeni zďizení budoucího oprávnčného.a to
nejpozdčji do |0 dnů po doručcní Žádosti.
v pňpadě plánované opra\) či rekonstrukce dotčenési|nicc (budouciho pol.inného
pozeÍůu) na úplavu nebo přeložení zařízeni na náklady budoucího oprávněného v termínu.
ktelý obě stÍany dohodnou. r'ina nák]adťL. které ie povinen fuadit budoucí povinný dle s
36 odst. 7 ztíkona č' l3/l997 Sb.. o pozenuíclr komunikacích. v platnóm zněni.
na uzavření smlouvy o Ziízenípláva sluŽebnosti inžcnýrskésítčpodlc $ l267 občanského
ziíkoníku v Íozsahu podn nek dohodnutýcl] touto smIouvou.
na uvcdc]lí budoucí]ro por'inného pozen,]ku do stavu dle |.P 1'16 a v1,jádření správce
llemo!itosli čj. 69/15/KsÚs/KHT/PIc ze dne 7.1.2015.
na zpřístupněni dokuÍnentace inženýrskésítě ujednaném rozsahu. a není.li ujednán. r'
rozsahu nutném k ochranějeho oprávněných ámů.

l

2.2. Zafuka na obnovení konstrukce vozovky a na úpra\'u silničníhopiíkopu a silničního
ponocného pozemku je stanovena na 60 měsíců od sepsát]í předávacího plotokolu mezi
budoucím povinným
budoucín oplávněným. Sta\'ební práce budou prováděrry dle
pravomocného rozhodnuti silničního splávtiho uřadu o zv1áštním užívánísilnice.

a

III.

3.] Smluvrrí strany se dohodly, že za omezeni výkonu vlastnickélro práva

k předmětné

nemovjtosti (budoucínu povinnému pozemku) poskýne budoucí oprávněný budoucímu
povinnému jednorázovou úhradu stanor'enou ceniken Středočeského kraje k irltadě
nájemného. náhrady za zřízení s1užebnosti inženýřskésítě a Za omezené užívánísilnic II. a III'
tříd ve stiedočeskémkraii, s ílčinrrostíod 1.7.2012 dle následujícího výpočtu:
výpočetI

druh zásahu
sazba (Kč) ťozsah zásahu
t/1081
Dodélnéu]oženído vozovkv
75,
334 m
v místech uloženíkanalizace do otevřeného vÝkopu ve vozovce bude plovedena
honogenizace % nebo celé šířevozovky pod]e mír} narušení".iednorázová náhrada
500'- Kč za iednotlivý piípad (1 x 500)
celkem bez DPII
č. silnice

částka íKč)

500,500,-

DPH pro piíslušnýrok, ve kterénr bude
provedena fakturace. uhťadí budoucí oprávněný před zahájenín stavebních prací na ziikladě
vyhotovené zálohové íaktury KsUs (o vystavení |aktury nutno zažádal) na bankovní účet
budoucího povinného se splatností nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručeníbudoucimu
3.2 Tuto částku' ke které bude připočtena p]atná sazba

oprá\'něnánu'

3'3 Záloha bude v]-pořádána daňovým dokladem po skončení stavby podle skutečnéholozsahu
a zpťlsobu provedeni zásal,iu do pozemku p.č' 1334/ l5 v k'ú' Kďiště u ondřeiova před podáním
návlhu na vk]ad do katastru nenovitostí. K vypoiádání zálohy je budoucí oprá\ néný po\inen
předloŽit geometrický plán skutečnéhoplovedení stavby.

4'1 Smluvní strany se dolrod1y:

?

lv.

kterýkoliv z účastníků1nťlže od léto smlouvy odstoupit v případě, že:
předmětnou stavbou nedojde k dotčenínemovitostí sjednáním s]uŽebnosti inžeÍýřskésitě
dle této smlouv'v
nedoide k u'dání p.avomocného ťozhodnutí povo1ení stavby
ťealizována. případně nebude r'ydáno r.ozhodnutí o zvláštnín užívánísilnice

o

důs1edkem odstoupení od této smlouÝJ ie neuzavření smlouvy
inženýrskésítě účastníkyve lhůtě dáe ur'edené,

:,

a

stavba nebude

o zřízení sluŽebnosti

budoucí povinnýje oprávněn odstoupit od této smlouvy v pŤípadě' že:
budoucí opřávněný ve stanoveném temínu nelůradíčástku uvedenou v č. lII'
budoucí oprár'něný nesplní podmínky stanovené v příslušnémvyjádření budoLrcího
povinného a rozhodnutí o z\'láštním užívánísi1nice'

4'2

v piípadě. Že z důvodu uvedeného vodst' 4'1 písm. a) této smlouvy nebude budoucím
oprávněným stavba inžený$késítě realizována a nedojde k dotčeníVe snrlouvě u\'edených
nemovitostí sjednánim služebnosti inžen],rskésítě. je budoucí povinný povinen vrátit
budoucímu oprávnčlrému vlplacenou jednorázovou úhradu za zřízeni služebnosti
inžen!:Ťskésítě. a to v teřmínu do ó0 dnů odc dne doručenípísemného oznámení budoucího
oprávněného o odstoupení od smloui}_. Budouci potinnj.je však oprávněn si z jednon2ol.é
úhŤady budouciho oplá\něného ponechat částku odpo!ídajícípokazate|ně l)naloŽeným
nákladům' které mu 1'souvislosti se zřízením sluŽebnosti před ukončením této sm]ou\'}'
vznikly.

4.3 ÚčinlJ' odstoupení nastanou dnen donrčcníjeho pisemného vyhotoveni druhé smluvní
straně.

Snrlumí stran}. se dohodly.. Že smlourrr o zřízenísluŽebnosti inženýnkésítě k nemo\.itosti
uvedené vč|' I. této smloul'r uzavřou nejpozději do 1 roku ode dne protokolámího předání
dotčenéhopozemku KSUS a dodání GP' Podklad"v pro návrh smlouvy o zřízcni služebnosti
inŽenýrské sítě předloŽí budoucímu povinnému budouci oprár'něný a m své náklady zajistí
vklad práva odpovída]icímu s]užebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí'

vt.
6.l Budoucí povilný

touto smlouvou přohlďuje. Žc v1dár'á budoucímu oprávněnému

souhlas
s umístěním a plovozem 7aií7'eni za účelen\'!.dání příslušnéholozhodnutí o umístění a
povolení stavbJ'. K totnuto účelubudoucí povinqi zmocňuje budoriciho oprávněného piedloŽit
smlouvujako vyiádření ťtčastníkave splávnínr řÍzeni o povolení stavby'

vIt.

7.l Smluvní stEnyjsou smlouvou váziíny po

dobu. neŽ katastrální uřad rozhodne o povolení
vkladu práva odpor'idajiciho sluzlebnosti inŽenýrské sitě do katastru nemovitosti'

vl

.

8.1 v připadě' že při realizaci stavby inŽenýrské sítě došlo vlivem technických podmínek kc
změně. která má za následek změnlL v lu],lístěni nebo \'e způsobu uloženíinŽenýrské sítě a tím i
změnu výpoč1u jedlrorázové úbrady' jc budoucí oprávněný povinen pledloŽit budoucímu
povinnémrr k odsoulrlasení návrh doplňku k této smlouvě' vc kterém budou uvedeny tlto nové
skutečnosti'

tx.

9.i Budouci

oprávněný není oprávněn postollpit p|á\a
předchozího souhlasu druhé smluvni strany.

a záýazk!'z télo smlou\

'.\

bez

9.2 Smluvni stmny prohlašují' že je jim obsah smlouvy zniim a že tato byla uzavřena na
základě j ej ich svobodné vůle, což pot\Ťzují svými podpisy'
9.3 Dodržení závazků z této smlouvy je soudně vyma}ratelné.
9.4 Srnlouva je \Yhotovena vpěti stejnopisech s platností originálu, tři stejnopisy smlou\,)'
obdlŽí budoucí oo\innj a dra budouct oprár,nénj.

Smlouva byla schválena usneŠenímZasfupitelstva středočeského kraje č. 062-15/2015/ZK
ze dne23,2,2015,

Příloha: plná moc pro Petra Holana

V Kališti dne:

3.\ ,nt(

Budoucí oprávněný:

V Kolíně dne:

í; ii.. I l

Budoucí povinrrý:

Krajgká správa a údržbasiInic
stiédočoskéhokraje,
pr'r!i., \oVá or!ddizf\e

Ing. Renata
starostka obce

Pefu Ho]aÍI
na základě plné moci za:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

PLNA MOC
Krajská správa

Zmocnileli

a

údTžbasilnic středoč€skélro kraje' příspěvková

or82ni72cc. se sid|e'n zboÍol.ka ll. Psť l50 2l. Píaha 5. lČ 0006600|'
zastoupená nížepodepsanýn Bc' Zdeňkem Dvořákem, ředitelenl

zmocňuje timto uv€deného znměstnance: Petra Holana, dat' nar. ]4.3.1978,
b},tem Jabloňová 19l,290 0l Poděbrady

k tomu' aby Zmocnitele zastupoval ve všech věcech souvisejících s uzavíráním s,nluv o

budoucich
smlouvách o zřízení služebností 4 smluv o ziízeni s|užebnosti mezi Zmocnite|em a tř€tbli osobami po
j€jich schválení Zastupitelstvem středoěeského k.aj€, a io při jednání sÚřady' orgány státní spnáW a
or8íny míst í satnospťávy, pťávnickýni a ryzickýni osobami, vůěi úřadům. státnim oťgánům a orgánům
místnísarnospÍáur, právnickýnl i ryzickýn osobám, zejména|

.
.

činil v této souvislostijménem Zmocnitele veškeřé úkony, včetně úkonůpísemnýcl,
podával návrhy a žádostj, apod'

Tato plná moc se uděluje ijako plná moc pro řízení před přís]ušným katastr€m

nemovitoýJ'

Tato p]ná rnoc se udě]uje na dobu neurěitou'

Zmocněnec není opřávněn si za sebe ustanovit zástupce' a to anj v části Íozsáhu zmocněni dle této plné
Dořučovací adrcsou zůstává ádÍesa sídla zmocniteie'

V P.aze dne 28.07.2014

Uc.

Reditel K

sliciločcs

t.

spúvy a údÍŽbysi]nic
kiaje' příspěvkové oryanizace

Přijimám zmocnění|

Pet. Holan

vedoucí TsÚ - ob|ast

KH

