Císlo smlouq':

14 12469

IKHIP

íIBs

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízeníslužebnosti inženýrskésítě
Nížepsaného dne, měsíce a roku uzavíIají a podpisernjiž uzavřely podle ustanovení $ 509' $
1267 a $ 1785 a násl. z.ikona č. 89/2012 sb', občanský zákoník \'kontextu s $ 25 odst. 6 písm'
d) a Š36 odst. 3 zákona č. 13/1997 sb.. o pozemníclr komunikacích' ve zněn' pozdějších
předpisů

středoěeský kraj'
lCr 70891095, DIC: CZ'70891095
se sídlem: Praha 5 . smíchov, Zbolovská 11' PsČ l50 2l
zastoupen Krajskou správou a údÉbousilnic středočeskéhokraje'
příspěvková orga"nizace
ICr 00066001, DIC: C200066001
se sídlem: Praha 5 . Smíchov' Zborovská 11, PsČ 150 21
zastoupená Bc' Zdeňkem Dvořákenr, ředitelem Krajské splávy a údrŽby silníc

Středoéeského kraje. přispě\kové organjzace.
zastoupený na ziíkladě plné moci Ze dne 28.o7.2o14 Petrem Holanem, r'edouci TSÚ oblast
Kutná Hora
oprávněnou k výkonu p|áv a povinností Středočeského kraie podle zákona č' 13/l997 Sb.,
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
bantovní spojení: Komerčníbanka. a.s.. č. účtu:7730161/0100
(dá|e jen budoucí povinný)
a

obec Kaliště
IČ:002.l0265

25l 65 ondŤejov
zastoupená lng. Renatou Kalcovskou' starostkou obce
č. účtu:872620l/0100
(dále ien budoucí oprávněný)
se sídlem KaliŠtě53'

tLrlO

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrskésítě
k pozemni komunikaci a podnťnkám stavby a provozu

''Vodovodní

přípojky KaIiště..
I.

1 ' ] středočeský kraj i e lý1uěným vlastníkem pozemku p.ě' 13 34i ] 5 v k'ú' Ka]jŠtě u ondřejova
a obci Ka1iště, silnice Ill/1081 zepsaný v katastrll nemovitostí vedeném Katastrálním uřaden't
plo Středočeský kaj, Katastl.álni pracoviště Praha-východ. pro k.Ír. Kaliště u ondřejova a obec
Kaliště na |istu vlastnickém č' 489 a to na základě roáodnuti Ministeťstva dopravy a spojů
Ceské nepubliky čj.379610|11 KN ze dne 10.9.2001 podle ust. s l ákona č. 157l2oo0 Sb.

['I

(dále jen p6y16.1 pozenek). správcem tohoto pozen]ku je Krajská sprára a :;:Ž'ra siinic
středočeskélro kraje, příspěvková ot.ganizace (dále jen KsÚS).
1.2 Btdoucí oplávněný je budoucím provozovatelem stavby .,vodo\'odni pii!.
Ka]iilě..
(dále jen zařízení'). kdy zařízení bude umístěno na r'ýše uvedené nemovitosti re r.:.:rtctlt
bLLdoucího povinného'

\l

It.

2.l Dle dohod'v účastníků
vzniká

a)

.

na základě

téb sn]louvy za dále stanovených podmínek:

budoucímu opÉvněnémupřá\'o:

na uzavření smlouÝJ o Ziízenís]uŽebnosli inžcnýÍskésítě k budoucímu po\innemu
pozenrku uYedenému \' ě1. l' shora podle 1267 a nás]' občanskéhozákoníku, v nížbudou
'Á
zalÚluty podmínl(y \' této smlouvě dohodnuté'
a to ve prospěch budoucího oprávněného,

- zřídit' přovozovat a
-

:,

lil$idovat zalízenív tozsahu vyplývajícímz přísluŠného
plavomocného rozhodnuti přísluŠnéhos|avebního úřadu o povolení stavby ZaříZení nebo
jeho likvidaci,
vstupovat na budorrcí povinný pozemek na nezbytně nutnou dobu za úěelem zajištění
výstavby. opmv' údrŽby. lekonstrukce a likviClace ZďíZení,
unístit po provedené opravě si1nice zpět do silničníhopozemku (budoucího povinného
pozemku) nebo objektu svoje 7aŤízeni na své nákLady, r'1jma nákladů, které je povin9n
itadit budoucí povinrrý d1e $ 36 odst.7. zákona č'13/1997 Sb' o pozemrrích komunikacích
v platném znění
budoucímu oprávněnómu povinnosl:
nést veškelé niíklady spojené se zřizením, plo\ozem. údrŽbou a likvidací

zďízeni,
vykonávat tuto služebnost za maximálního Šetleni povinného pozemku' přičemžmusi
především dbát toho' ab},při r.;'.konu prár'a služcbnosri br'l}.použit"\ Ýšechny techniky a
pomocné prostředk'-Y. které co možná nejméně omezi činnost budoucího povinného na
povinném pozemku.
povinnost v piípadě způsobeníškody na budoucím povinném pozemku uvedeném v čl' l'
této sm]ouvy tuto v ce]ém rozsal'tu a bezodl<ladně uluadit.
budoucímu povitmému právo

l

:, na bezplatné zakreslení' vyt)'Čenía uloženi zaříZeni budoucího oprávněného. a

to
nejpozději do 10 dnů po tloťučenížác1osti.
v piípadě plánolaíé oplaq/ či Íekot]strukce dotěené silnice (budoucího povinnélro
pozemku) na úpťavunebo pieložení Zaříz9ni na náklady budoucího opIá\'něného v temínu.
který obě sfuan'v dohodnou' v1'jma nákladů. které je povinen hradit budoucí po\,inný dle Š
36 odst. 7 Zákona č.13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích. v platném znění"
na uzavření smlou\.y o zřízení práva sluŽebnosti inženýrskésítě podle s 1267 občanského
zákoníku v rozsahu podmínek dohodnutých touto smlouvou'
na uvedeni budoucího por'inného pozemku do stavu dle TP 146 a v):jádření spťá\,ca
nemovitosti čj' 68/151KSÚS/KHT/P|C ze dnc 7.l.20t5.
na zpřístupnění dokumentace in-ženýrskésítě v ujednaném rozsahu: a nenili ujednán, \.
rozsahu nutném k ochranějeho oprávněnýclr zájnrů.

2.2 Záruka na obnovení konstrukce vozovky a na úpraw silničniho příkopu a si1ničního
pomocného pozemku je stanovena na 60 měsicťl od sepsání předávacího protokolu mezi
budoucitn povinným a budoucím opÍávněnýn. Stavebni ptáce budou prováděny dle
pravomocného rozhodnutí silničního splálního ť]řadu o Zv]áštním užívánísi1nice.

III.

3'l

smluvní stany se dobodly. že za omezení výkonu vlastnického pláva k předmětné
nemovitosti (budoucímu povinnému pozemku) posk1tne budoucí oprávněný budoucímu
povinnému jednon2ovou úhladu stano\'enou Ceníkem Sťedočeskéhokraje k úhradě
nájemného. láhrady za zŤízenísluŽebnosti inŽenýIské sitě a za omezené uŽívánísilnic lI' a lII.
tříd ve středočeském kraji, s účinnostíod i.7.20l2 die násiedujiciho 1ýpočtu:
vÝDočet:
č. siInice

druh zásahu
parc.č. 52 . čás1ečnýDřekop max. do % vozovkv
č' popisné 25 rt
Ó' popi>ne 25 - /ťizeni iám\ \.silničním pozenúu
č' popisné ]2 - Částečnýpřekop max. do ': vozov
č. oopisné 23 .

sazba (Kč)
s00,30.100.-

500.-

rozsah
ěástka
zásahu
íKč)
1 x případ
6,0 m

mx DřiDad
6,5 rn
z Ín4.5 m
2,

l

č' popisné 2j - 7řizeni iámy v silničnim pozemJ<u
r00.popisné
podvlt
č'
24 č' popisné 24 - zřízeni iámr'v siIničnim pozemku
100.lm
y,
případ
vozovk}
č' popisné 16 - částečnýDřekop max. do
500,1 x
poDisné
překoD
vozovkY
č'
27 částečný
max. do %
500.1 x případ
č. popisné 26 - částečnýpřekop max' do % vozovky
500"] x !říDad
popisné
podvrt
4,5 m
č.
l5 30.č. popisné 15 - ztízeníjány v silničnímpozemku
100,2m'
IIVl O8I č. popisné 48 - podYrt
4,7 m
30.č. Dopisné 48 - zřÍzení iámv v silniěnim
100,2m"
č. popisné 30 . pod\'ll
4,9 m
30,Č' popisné 30 - Zfizeni iám\ V s:,niČn'm oo..emku
100.lm'
č' poDisne 1 | - částečn\'překop max. do ', \uz\)v
500,l x připad
parc'č. st' 2 . částečnÝ DřekoD max' do 7, Vozovkv
500,1 x případ
c. ev. 0507 - oodvn
30,5,8 m
Č. ev' 0507. Zřizeni iántl v silniČnírr
100.2m
palc.Č.4]/4 - podlr1
30.5.6 m
.ě.4314 - z|ízeníiitmY v silničním
2m100"popisné
podvÍt
č.
l0 4,7 m
30.č. popisné 10 - zřízení jámv v silničnímpozemku
100.2m
č. popisné 20 - podvrt
30.6.0 m
Ó. pop sné 20 . zřízeni iány v silničnim Dozemku
100.2m
Ó' pop sne 9 - čáslečnjpfelop max' do : vozovk)
500.1 x případ
v celé délce dotčenéhoťlseku silnice bude provedena homogenizace % nebo celé šířevozovky
Dodle míÍvĎaruŠení.iednolázová náhrada 500.. Kč Za jednotlivÝ případ /18 x 500/
celkem bez DPH

9 000.-

9 000.-

3'2 Tuto Óás&u' ke které bude připočtena platná sazba DPH pro příslušný rck, ve kterém bude
provedena fakturace' ukadí budoucí oprávněný před zahájením stavebních praci na základě
vyhotovené zálohové faktury KSUS (o r'ystavení faktury nutno zažádat) na bankovní účet
budoucího povinného se splatností nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doťučeníbudoucímu
opÍávněnému.

\-

3.3 Zálolra bude vypoŤádána daňovým dokladem po skončeníslavby podle skuteěného rozsahu
a způsobu provedení zásahu do pozer,nku p'č. 1 3 3.l/15 v k.ú' KaliŠtě u ondŤejova před podáním
návrhu na vklad do katastr]'l nemovitostí. K vypořádání zálohy je budoucí oprávněný povinen
předložit geometrický plán skutečnéhoprovedení sta\'by.

IV,

.{.1

Smluvnr stranl se dohodlvt

a)

ktelýkoliv z účastníkůn]ůŽe od této sm1otLvy odstoupit v případě, Žei
předmětnou stavbou nedojde k dotčenínemovitosti sjednánim služebnosti inŽenýrské sítě
dle této smlou\T
nedojde k v!.dání pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby a stavba nebude
realizována' případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním uŽívání silnice
důsledkem odstoupení od této smlouvy jo neuzavření smlouvy o zříZení sluŽebnosti
inž€nýrské sítě účastníkyve lhůtě dlíle uvedené'
buooucI po\ |-ln) je oplavnén od5loupil od 1é(o srnloL\ )' v piipa(lě. ŽeI
budoucí oFávněný ve slanoveném 1emínu neuhradí částku uvedenou \' č. IlI.

budoucí oprávněný nesplní podmin},v stanovené \'příslušnémrryjádřeni budoucího
povinného a rozhodnutí o Zvláštním užívánísilnice'

4.2 V případě' že z důvodu uvedeného v odst' 4'1 písm. a) této smlouvy nebude budoucím
oprávněn]ýÍn stavba inŽenýrské sítě r.ealizována a nedojde k clotčeníve smlouvě uvedených
nemovitostí sjednáním s]užebnosti inŽenýrské sítě' je budoucí povinný povinen vrátit
budoucímu oprávněnému vyplacenou jednorázovou úhradu za zřízení sluŽebnosti
inŽenýrské sitě. a to v tcrmínu do 60 dnů ode dne doručeni písemného ozniímeníbudouciho
oprávněného o odstoupeni od smlouvy. Budoucí povinnýje však oprávněn si zjednonizové
úluady budoucího opÍávněného ponechat ěástku odpovídajicí pIokazatelně vynaloženým
nákladům, kte1.é mu v souvislosti se zlízenim s]uŽebnosti pled ukončením této smlouvy
vznikly.

4'3 Úěinky odstoupeni nastanou dnem doručeni jeho písemnéhovyhotovení druhé smluvní
straně.

smluvní stmny se dohodly, že sn,Íouvu o zřizení s]užebnosti inŽenýrské sítě k nemovitosti
uvedené včl. I. této smlouvy uzavřou nejpozději do 1 roku ode dlre plotoko]árního předání
dotč€ného pozemku KSUS a dodríní GP' Podklad.v plo návrh smlouvy o zřízení slrrŽebnosti
inŽenýrské sitě předloŽí budoucímu povinnému budoucí oprávněný a na své náklady zajistí
vk|ad pníva odpor'ídajícimu sluŽebnosti inŽenýrské sitě do katastru nemovitostí.

vL
6'1 Budoucí povinný touto smlouvou ploh]ašuje, že lydává budoucimu oprávněnému

souhlas
umístěním a provozem zařízeť'íza úč9]emvydání příslušnéhoÍozhodnutí o umístění a
povo]ení stavby. K tomÚo účelubudoucí povinný anocňuje budoucího oplávněného předložit
srnlouvujako vyjádření ťlčastníkave sp1.ávním řízení o povoJeni stavby'
s

VII.

/

7'1 Smluvní strany jsou sm]ouvou vázály po dobu. než katastrá]ní úŤad rozhodne o povo1eni
vkladu práva odpovídajícíhos]užebnosti inŽenýIské sítě do katastru n9movitostí

vI

.

8.1 v případě. Že při realizaci stavby inŽ]pnýrské silě došlo vlivem technicki'ch podmínek ke
změně. která má za následek změnu v umistěni nebo ve způsobu uloženíinženýrské sítě a tím i
změnu výpoětu jednorázové úfuady' je budoucj oplávněný povinen předloŽit budouqímu
povinnému k odsouhlasení návrh doplňlu k této sl]-llouvě. ve ktelénr budou uvedeny tyo nové
skutečnosti'

1X.

9.l Budoucí povinný soulůasí s tim, aby budoucí opÍávněný převedl

práýa a záyazky zÍéto
jednotlivých
smloury na vlastníky
vodor.odnich přípojek' kteIými budou v|astníci jednotli\.ých
pfi pojovaných nemovitostí.

9.2 Smlul'ní strany prolrlašují'že je jinr obsah sm1ouvy znánr a Že tato byla uzaviena na
zák1adě jejich svobodné vů]e, což potvrzují svýrni podpisy.
9.3 Doďžeri' záyazků z této smlouvy je soudrrě vynralratelné.
9.4 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech

s

obdrŽi budoucí povin.ný a dva budouci oprár nČný.

platnosti

o

gináiu. tŤi stejnopisy smlou\'y

Smlouva byla schvá|ena usnesením Zestupite|stvr středočeskéhokraje č. 062-t512015/ZK
ze dne 23.2.2015,
Pijloha| plná moc pro Pe1ra Holana

V Kališti dne:

\,\

Budouci oprávněný:

t.l

(

V Ko|ině dne:
Budoucí povinn}':

1[

l,,trQ'
\.; --,

Itr

I'e R;;;i;ř;l;;;
staros&a obce

Petr Holaí
na Zíkladě p1né moci za|
Bc' Zdeněk Dvořák
ředitel

PLNA MOC

t/
Zmocnitel:

3

údržbasilnic středočeského kraje, příspěvková
ol3anizace, Sc sldlem Zborovská l l' PSČ ] 50 2l, Práha 5' lČ 0006600l.
zastoupená niže podepsaným Bc' zdeňkem Dvořá*em, ředitelenr

Krajská správa

zmocňuje timto uv€deíého zaněstnan(€:

Petra Holana. dat. nať. ] 4.3. l 978.

bÍcm.]abloňová l9I, 29o o] Poděbrady

k tomu' aby zmocnite|e zastupoval ve všech věcech souvisejících s uzavíráním smluv o budoucích
sm|ouviich o zřízení s|užcbnostía smluv o zřizení s|užebností mezi zmocnite|em a třetimi osobami po
j€jich schváleni Zastupi!€lstvem slředočeského kÍaje, a to při jednání s Úřady, orgány'státní gplávy a
oř8ány nristnÍ samosprávy, právnickýni a 11zickýni osobami, vůčiúřadúm. státnÍm orgánům a orgánům
místnísarnosprávy, právnickým i ryzickým osobám, zejménai

.
.

čiíilv této souvislostijméneín

podával lávrhy a žádosti. apod'

Tato plná moc se uděluj€

zmocni1el€

veškeré úkony' včetně úkonůpísemných,

ijako plná moc pro iízení přď přís|ušným katastr€m nemovitostí'

Tato plná uroc se uděluje na dobu n€určitou'

zmocněnec není opIávněn si 7a sebe ustanovit zástupce, a to ani
moci,

Ý části rozsahu zínocněnj dle této p|né

Doručovaci adresou zůstává adresa sidla zmocnitele.

V Praze

dne 2E.07.2014

Přijimám zmocněni:

Petť Ho|an

vedoucl TsÚ - ob|ast KH

