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Sm|ouva o smlouvě budoucí o zřízení s|užebnosti inženÝrské sítě
Nižc psaného dne. měsíce a roku uzavírají a podpisem jiŽ uzavřely pod|e ustanovení s 509. s

1267 a $ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník v kontextu s $ 25 odst' 6 písm.
d) a s 36 odst. 3 zákoua č- 13./1997 sb.. o pozenrních komunikacich. le znění pozdějšich

předpísů

středočeský křaj"
lCr 70891095. DIC: C270891095
se síd1em: Praha 5 - sulíchov, Zborovská 1 1. PsČ l50 2l
zastoupen KÍajskou správou a údržbousilnic Středočeského kraje,
příspěvkoÝá organizace
lČ: 0006600l. DIČ: CZo006600l
se sídlem: Praha 5. Smíchov. Zborovská 1]. Psc l50 2l
zastoupená Bc. Zdelikem Dvořákem. ředitelem Krajské spřáv}'a údržby silnic
Sttcdoče:keho kraie. přlspě\ ko\ é orgdni,,aťe.
zastoupený na základě plné moci ze dne 28.07'2014 Petrenr Ho]anem' vedoucí TSÚ oblcst
Ku|ná Hora
oplávněnou k výkonu p(á! a po\'inností středočeského kraje podle zákona č' 13/l997 Sb..
o pozemrrích komunikacích ve Znění pozdějŠich předpisů
bankor.ní spojeni: Komcrčníbanlia. a.s.' č. ítčtu:7730l6l/0l00
(dále jen budouci pol'inný)
a

obcc Kaliště
lC:00240265
se síd]em Kaliště 53. 251 65 ondiejov
zastoupená Ing' Renatou Kalcovskou. starostkou obce
č' účtu:872620l/0l00
(dále jen budouci oprávněný)

tuto

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízeníslužebnosti inženýrskésítě
k pozen,ní konrunikaci a podnlínkánr stavby a provozu

přípojky Kaliště..
''Kanalizační
l.
] středočeský kraj je \'ýlučn}.m vlastnikem pozcmku p.č. l 334/15 r k.ú. KaliŠtě u ondřejova
Kališlě. silnicc lll/l081 zapsaný \'katastru nemovi1ostí vedeném Katastlál]]ím úřadem
pro Středočeský kťai, Katastrá]ní pracol'iště Praha-východ. pro k.ú. Kaliště u ondřeiova a obec
Ka]iště na listLl llastnickém č. 489 a to rra základě rozhodnutí Minjsterstva dopravy a spojů
Českérepubliky éJ' 3.|96l01n KN ze clnc 10'9'2001 poctle ust. Šl zákona č. l57l20o0 sb.
l

.

a obci

{\\

l\

(dále .jen povinrrý pozemek). splávcem tol]oto pozemku.ic Kr.ajská sprála a údrŽba silnic
středočeského klaje' příspévková organizace (dále.icn KSÚS)'
l'2 Budoucí opťá\'něný je budoucin] plovozovatelel]l stavby
přípojk} KaliŠlě.
',Kanalizačni
(dále jen zařizení). kdy Zďízení budc umístěuo na \'ýšc uvedené nemoritoslj re rlastnictri
budoucího po\'innóho.

2.l Dle dohody účastnikůvzniká

a)

.
.
.
.

b)

.
.
.

c)

.

.
.
.
.

na zák|adě této smlouvy za dále stano\en}ich podminek:

budoucímu oprávněnému právo:

na uzavřcní smlouY!. o zří7eni sluŽebnosti inŽenýrské sítě kbudoucímu po\'innénlu

pozemku uvedenénu v čl. I. shora podle $ l2ó7 a násl. občanskéhoziikoníku. v níŽ budou
zahnlut"v podmínk)'v této smlouvě dohodlluté. a to ve pťospěch budouciho oprávněného.
zřídit. pťo\'ozo\'at
likvidovat zařízcni v rozsahu vyp1Ývajícím z přís1ušného
pravomocného lozhodnuti přislušného stavebníI]o úřadu o po\'olení stavb}'zařízení nebo
ieho 1ikvídaci.
vstupovat na budoucí povinný pozcnrek na nezbytně nutuou dobu Za účelemzajištění
výstavb)'. oplav' údrŽby' rekonstřukce a likvidace ZaříZení.
umístit po provedené opral'ě silnice zpět do silničníhopozemku (budoucího povi ného
pozemku) ncbo objektu s\'oje zaÍizeníia své náklad1'. v},jma nákladů, které je povinen
luadit budoucí por.inný dle $ 36 odst.7. zákona č.]3/]997 Sb. o pozemních komunikacích
\'p]atném a1ění

a

budtrucimu oprár nénému porinnost:
nést veškeÉnáklad!'spojené se zřizením. provozem. údrŽbou a likvidací zařizeni.
v!'konáYat tuto služebnost za ma.\imálního šctření poYinného pozenúu. přičemž musí
předevšim dbát toho. ab!' při q'konu prára služebnosti byly použiq'všechn1, technik}'a
pomocné prostředk!.. které co možná nejnéně omezi činnost budouciho povirurého na
povinném pozemku.
povinnost v piípadě Způsobení škody na budoucínr povinném pozenrku uvedenénr v čl' I.
léto lou\'v tl.lto \' celém rozsahu a bezodk]adně uhradit.

s

budoucímu povinnénlu plávo:
be7-platné zakles]ení, D.tyčenía u|oŽcni zařízeni budoucího oplávněného. a to
[eipozději do l0 dnů po doručenížádosti.
v případě pliínovanéopravy či rekonstrukce dotčenésilnice (budoucího povinného
po7emku) na úplavu nebo přeloŽe zařízení na náklady bLrdoucího oprávněného V teminu.
který obě stran}' dohodnou. v1.jma nákladů. které je por'inen bradit budoucí pol'inný d1c $
3ó odst. 7 zákona č' l3/l997 Sb'" o pozcmnich konunikácích. \' platnóm Zněni'
na uzavření sm]ou\'y o zřízení práva sluŽebnosti inŽenýrské sítě pod]e s 1267 občanského
7ákoniku v rozsahu podmínek dohodnutých touto sm|ouvou.
na uvedení budoucího por.inného pozemku do stavu d|e TP 146 a \'}jádření správce
nemoYibsri čj. 69/15/KsUs/KHT/P|c zc dnc 7.1.20l5.
na zpřístupnění dokunentace inženýrskésitč \' ujednaném rozsahu. a není-li ujednán. v
rozsahu nutném k ochlaně jeho oprálněných záimů.

na

2'2 Záruka na obnovení konstrukcc vozovky a na úpravu silničníhopříkopu a sjlniěního
pomocnóho pozemku je stanovena na 60 nrěsícůod sepsáDi.předá\'acího piotokolu mezi
budoucim povirutým a budoucim oprávnčným' stavební práce budou prováděny dle
pravomocného rozhodnutí si1ničníhosDťávniho úředu o Zvláštním uživálísilnice'

ltt.

3.1 Smluvní strany se dohodl'v, že za omezení v1ikonu vlastnického práva k předmětné
nemovitosti (budoucímu povinnému pozemku) posk}tne budoucí oprávněný budoucímu
poYinnému jednorázovou úhradu stanovcnou cenikem sdedočeského kmje k úhradě
nájemného. náhrady za zřízení s|uŽebnosti inž-cnýrské sítě a za omezené uŽiváttí silnic ll. a lII.
tříd ve středočeském kraji. s účinnostíod l.7.2012 dle následujícího výpočtu:
výDočetI
č. si|nice

druh zásahu
pařc,č. 52 - částečnýpřekop max' do % vozovky
č' popisné 25 - částečnÝpřekop max. do % vozo\kY
č. popisné 22 - pod.\,Tt
č. popisné 22 - zřízení iám! v silničnímpozemku
č. popisné 23 - částcčný'piekop max. do % vozovkv
č' popisné 2| . podlrt
č' popisné 2l . zřizení iámy v silničnim pozemku
č' popisné 24 - částečnýpřekop nrax. do % vozovky
č' pop sné 16 - podvrt
c. pop sné ]ó - 1ii,/eni iá-nr \ .iIniČnim tozen]ku
Č' popisné:7 - podvlt

IIVIOS I

č. popisné ]7 č. popisné 15 č. popisné 26.
č. popisné 26 .
č. popisné 48 č' popisné 30 -

zřrzeni iám\ \ 5ilniČnÍmlozemku
částečn}ipřekop max' do % vozovk\
podYrt
zřizeníjám!.v si|ničnim pozemku
č.ístečnýpřekop max. do % vozol'kv
částečnýpřekop max. do % vozovky

č.popisnél]-pod\'rt

sazba (Kč)
500.500.30.100.500.30.r 00.500,100.3 0.100,-

500.30.r00,500.500.30.100.30.100.500.500-30.100.500.30.-

rozsah
částka
(Kč)
zásahu
1 x Dřípad
l x Dřípad
5.5 m

lx

2m'

DříDad

).) m

2m'

1

x případ
6.4 m

2m'

5,4 m

2m'

lx

DříDad
6,9 m

lx

příDad

1

zÍn

x DříDad
5,1 nr

č' popisné l ] . zřízení iám\' v silničninl pozemku
2m'
parc.č' st. 2 - podvrt
ó'l m
pařc.č' st.2 - zřízení jrímy v silrričnímpozemku
2m'
.' e\ ' 0507 - Čáslecrj přeLop nlax' do ', vozo\'k\
případ
lx
p.lrc.č' 43 4 - Čdslečn!piekop ma\' do ,, vo7ofkY
l x DřiDad
č. popisné l0 - podvn
3,9 m
č. popisné |0. dízeníiám-v \ si|ničnim pozemku
2m
č. popisné 9 . čáslečnjpřekop max. do % vozor k\'
I x ořioad
č. popisné 20 . podvrt
4.9 m
č. popisné 20 . zřízení jámy v silničnim pozenku
100,2m'
v celé délce dotčenéhoúseku silnice bude provedena homogenizace % nebo celé šiře vozovky
pod]e míIy naruŠenÍ,jednorázová náhrada 500.. Kč za iednotlívý případ /19 x 500/
celkem bez DPH

9 500.9 500.-

3.2 Tuto částku. ke kleré bude piipočtena platná sazba DPH pro příslušný rok. ve kterém bude
provedena fakturace' uhr'adí budoucí oprál.něn\i před zahájením stavebních prací na ákladě
v}'hotovené zálohové faktury KSUS (o vystavení faktury nutno zůádaL) n^ bankovní účet
budoucího povinného se splatnosti nejpozději do 30 dnů ode dne jeiího doručeníbudoucímu
oplá\'něnému'

3.3 Zá1oha bude r'ypořádána daňovÝrl dokladcm po skončenístavby podle skutcčného rozsahu
a zprlsobu pro\'edeni zásahu do pozemku p'č. l 334/15 r' k.ú' Kaliště u ondřejo\'a pře(l podáním
návrhu na vklad do katastru ncmovitosti. K vypořádání záloh1'je budouci oplá\ néný po\ inen
předloŽit geometfický plá|n skutcčnéhoproÝedeni stavby.

4.1 Snrlu\ ni stmn) se dohodlvl
a)

IV.

kteďkoliv z účastníkůmrlŽe od této smlouv}' odstoupit v připadě. Že:
předmětnou stavbou nedojde k dotčenínemovitosti sjednánim s|užcbnosti inŽenýIské sítě
dle této smlouvy
ncdojde k qdání pravomocného rozhodnutí o por.oleni sta\'b}' a stavba nebude
realizována. případně nebude r1dlíno rozlrodnutí o zvláštní1'l1 užívánísi]nice
důs]edkem odstollpeni od této sn1ouvy je neuzaviení srnlouvy o ziízeni sluŽebnosti
inŽenýNké sítě účaslníkyve lhůtě dále uVedené.

b) budoucí povinnýje oprávněn odstoupit od této smlou\T 1' případě. Že:
budoucí oplávnčný ve stanoveném termínu neubJadí částku uvedenou Y č. III.

budoucí opřávněni, nesplni podmínky. sta ovené vpřislušném vjádření budoucího
povinného a rozhodnuti o z\.láštním uŽívání siInice.

4.2

V případě. žc Z důvodtl uvedeného vodst' 4'l písn. a) této smlou\,'a

nebude buclot"tcím
oprávněným stavba iuŽenýrské sítě realizována a nedojde k dotčeníve smlouvě ul'edených
nemovitostí sjednánim sluŽebnosti inŽcnýrcké sítě. je budouci povinný povinen vrátit
budoucimu oplávnčnémuvyplacenou jcdnorázovou úhradu za zřízení sluŽebnosti
inŽenýIské sitč. a to v termínu do 60 dnů ode dne doručenípisemného oznámeni budouciho
oprá\'něného o odstoupení od smlour;.l. Budoucí povinnÝje l'šak oprávněn si zjednorázové
úhrady budoucího oprávněného ponechat částku odpovidající plokazate]ně ÝlnaloŽeným
nák]adům, kteťéÚu v souvislosti se zřizenín sluŽebnosti před ukončenímtéto smlouv}'

vznikly.

4.3 Účinkr. odstoupení nastanou dnem doručeníjeho písemného v)'hotovení druhé smlur'ni
straně.

Slnluvní stmny se dohod]y. že smlouvu o zřízeníslužebnosti inženýNkésitě k nemovjtos1i
uvedené vč]. I. této smlouvy rrzaviou nejpozději do 1 roku ode dne protokoláiního předánj
dotčenéhopozem}u KSUS a dodání GP' Podklady pro nár.rh smlouvy o zřizení sluŽebnosti
inženýrskésílě předloží budoucímu povinnému budouci oprávněný a na své náklady zajistj
vklad práva odpovídaiicimu služebnosti inŽen'vtrrské sítě do katastru nemovitostí.

vt.
6'1 Budoucí povinrrý touto sn]]ouvou pťoh]aš!Úe. Že vyclává budoucínu oprávněnemu

souhlas
s umístěním a pro\.ozem zAřízenj za účclemvvdáni pňslušnéhorozhodnutí o umístění a
povo]ení sta\,by. K tomuto účelubudorrcí povinný arrocňuje budoucího oprár'něného přcdloŽit
smlouvu jako v1jádřeni účastníkavc správníň řízcní o povolení stavby.

t\l

v.
7'1 smluvní stranyjsou smlouvou vázány po dobu. než katastrálni ťtřad rozhodne o povolení
vkladu práva odpovídajícíhoslužebnosti inžený$késítě do katastru nemovitostí.

v

vIII.
8.1 V připadě. že pii realizaci stavby inŽenýrské sitě došlo vlivem technických podmínek ke
aněně' kteni má za následek změnu v umístěni nebo ve způsobu uloženíinŽen}'Íské sítě a tím i
změnu Úpočtu jednorázové úfuady' je budoucí oprávněný povinen předložit budoucímu
povinnému k odsouhlasenÍ návrh doplňku k této smlouvě, ve ktelém budou uvedeny t}4o nové
skutečnosti.

IX.

9.l Budouci povinný souhlasí stím. aby' budoucí oprávněnj' převedl

pÍáýa a záyazky zIéÍo
smlouvy na vlastníky jednotlivých vodovodnich přípojek. ktedmi budou vJastníci jednotlívých
připoj ovaných nemovitostí.

9.2 Smluvni strany prohlašují' Že ie jim obsah smlouvy znám a Že tato byla uzavřena na
základějejich svobodné vťLle' coŽ potvrzu.jí svýrni podpisy.

9.3 Dodržed úvazkůz této smlouvy je soudně vymahate|né.
9.4 Smlouva je vyhotovena vpěti stejnopisech s platností oliginálu' tři stejnopisy smlouvy
obdrŽi budoucí povinni a dva budoucí oprá\ néný'
smlouya byla schválena usnesením zastupitelstva Středočeského kraje č. 062-15/201S/ZK

ze dne 23.2.2015.

Příloha: plná moc plo PeÍa Holana

v Kališti dne: 1,\
Budouci oprávněný:

.

l"tr-

V Kolíně dne:
Budoucí povinný:

k"mJ

Ing. Renata Kalco
starostka obce

t,

lu

Petr Holan
na základě phré moci za:
Bc. Zdeněk DYořák
ředitel

PLN A MOC
Krajská sPláva

Zmocnltell

a

údržbasiinic slředočeskélro kraje' příspěvková
|l. Psť |50 2l. Praha 5. lČ 000ó600|.

or8anizacc. sc sid|e|n Zborovstá

zastouPená níŽ'e podepsaným Bc' zdgňkem Dvořákem, ředitelenl

Zmocňuje timto uvedeného

'aoěstnan.e;

Petra Holana, dat' nar' l4'3'l978,
býem Jab|oňoYá ]9|' 290 0] Poděbrady

k tomu, aby Zmocnitele

zastupova| ve všech věcech souvisejících s uzaviÍánim sm|uv o budoucich
smlouvách o zřizení služcbnoíía snl]uv o zřízeni služebností mezi zmocnitelen a třetími osobami po
jejich schválení Zastupite|stlem Středočeského km.ie, a to při jednáni s úřady, orgány státní spřáry a
orgány místrrí samosprávy' právnickýÍri a f)zickýlrri osobami, vůčiúřadůlň. siátniň orEánům a oťgánúm
místnI salnosprávy, píávnickým i ryzickým osobám' zejména:

.
.

činil v této souvistostijmóncm ZmocniteIe veškere úkony, včetně úkonůpisemných'
podáva| návrhy a Žádosti' apod'

Tato plná moc se uděluje

'jako

plná moc pro řízení pi€d příslrršným kaiastřen ne,novitosÍj'

Tato plná moc se uděluje na dobu neuřčitou-

Zmocněnec není oprávněn si 7a sebe ustanovit ástupce, a to ani v části rozsahu zmoolění dle této p|né
DorUčovací adresorr zůstává adresa sid1a Zmocnitele

V Praze

dne 28.07.2014

',./',
Ředitel ti

/;I!1ý

's1llíiý

sliťtlo.(

Přijimám zmocněni:

a údržby silnic

'r iil

\i..\

\,\;;

Petr Holan
vedoucÍTSÚ _ oblast KH

