
Česká republika - Státní pozemkový úřad
sídlo: Husinecká IO24ll1a, 130 00 Praha 3- Žlžkov,
zastoupený JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro O1omoucký kraj
adresa: Blanická 383 lI, 772 00 Olomouc
IČ: OI3127]4
DIČ: CZ0131,2774
Bankovní spoj ení : Česká narodní banka, 90018 -37 23 00 1 /07 1 0
(dále jen,,povinný")
- na straně jedné -
a
název: Obec Liboš
sídlo: Náměstí 12, PSČ 151C]r Tovačov
IČ: 00635758
jednající: Jan David, starosta obce
(dále jen,roprávněný")
- na straně druhé -

uzavirají podle ustanovení § 1257 a násl. zťkona č. 89l20I2 Sb., občanský zakoník (dále
jen,,občanský zákoník")
tuto

SMLOUVI] O ZRIZENI VECNEHO BREMENE

č:2014C1,52t

I.
úvodní ustanovení

1. Povinný je ve smyslu zťkona č. 50312012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný
hospodařit sníže uvedeným pozemkem ve vlastnictví Ceské repubiiky, a je tedy
podle ustanovení § 26 zákona č. 21912000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve zněni pozdějších předpisů, oprárměn zřídit
k tomuto pozemku věcné břemeno služebnosti.

2. Oprávněný z věcného břemene prohlašuje, že je vlastníkem Tlakové kanalizace
Liboš - místní část Krnov umístěné na služebném pozemku (dále jen ,,stavbď'),
jehož výstavba byla realizována na záklaďé Rozhodnutí MMOI, odb. ŽP čj.
SMoyŽP/s 5l234ll2010/Poš ze ďne 6,4.20IO (dále jen,,stavba").

il.
Pozemek, k němuž se věcné břemeno vztahuje

i. Pozemek parc. č.43lL, v obci Liboš, katastrálním irzemi Kmov, který je zapsán u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na listu
vlastnictví č. 10002. Tento pozemek bude dále označován jako ,,sluŽebný
pozemek".



2.
J.

1.

III.
věcné břemeno

Povinný zíizuje ve prospěch oprávněného ke služebnému pozemku věcné břemeno
služebnosti spočívající v:

a) právu zŤíďit a provozovat na služebném pozemku stavbu
b) prálu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zŤízením,

stavebními úpravami, opravami a provozováním stavby
(dále jen ,,věcné břemenooo).
Věcné břemeno se zíízuje úplatně a na dobu neurčitou.
Skutečná poloha stavby včetně rozsahu věcného břemene je stanovena avyznaěenav
geometrickém plánu č. 50-5Il20I5, ze dne 26.3.2015, ryhotoveném Ing. Václavem
Janákem, Tovární 41 , Olomouc, potvrzeném dne I.4.20I5 Katastrálním úřadem pro
Olomoucký kraj, Katastrální ptacoviště Olomouc. Geometrický plán tvoří nedílnou
součást této smlouvy (viz příloha č. 1).

Iv.
Práva a povinnosti smluvních stran

Povinný jako ten, který je příslušný hospodařit se služebným pozemkem, se zavazlje
věcné břemeno strpět. Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající věcnému
břemeni přijímá.
Oprávněný je při výkonu svých práv z věcného břemene povinen podle této smlouvy
a i dle dalších svých práv dle příslušných právních předpisů, šetřit co nejvíce práva
povinného a vstup na jeho pozemek mu předem oználmit písemn}rn oznámenim na
adresu Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, uvedenou v záhlavi této

smlouvy, popř. též nájemce či pachtjře a zajistí, aby tak činily i jím pověřené osoby.
Oprávněný se zavazuje po ukončení prováděni praci na služebném pozemku jej uvést
na vlastní náklad do původního sta,uu a uhradit povinnému či uživateli služebného
pozemku škody.
Oprávněný se zavazuje stavbu, umístěnou na služebném pozemku, po trvalém
ukončení jejího provozu bez zbyteěného odkladu na vlastní náklady odstranit a uvóst
služebný pozemek do původního stalu, případně do stal,u odpovídajícímu
oprávněným požadavkům povinného. V souvislosti s touto skutečností se oprár,něný
zavazuje poskytnout povinnému potřebnou součinnost při výmazu zapsaného
věcného břemene z katastru nemovitostí.

v.
Výš e j edno r ázov é úplaty za zíízení věcného břemene

Smluvní strany se dohodly na jednoržaové úplatě za zŤízení věcného břemene v celkové

úši 11.60O,- kč (slor,y jedenácttisícšestsei korun českých), dále jen ,,úplatao'. Úplata
byla v plné výši ultrazena oprávněným na účet povinného před podpisem této smlouvy.
Povinný není plátcem DPH.

vI.
vklad věcného břemene do katastru nemovitostí

1. Smluvní strany se dohodly, že náwh na vklad věcného břemene
do katastru nemovitostí podá oprávněný do 30 dnů ode dne uzaťení této smlouvy.

2. Náklady spojené s podáním náwhu na vklad věcného břemene do katastru
nemovitostí hradí v plné výši oprávněný.

3. V případě vzniku komplikací s vkladem věcného břemene do katastru nemovitostí,
vynaloží smluvní strany součinnost potřebnou k realizaci zápisu vkladu věcného
břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí.
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2.
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4. Povinný je ve smyslu zékona ě, 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve znéti
pozdějších předpisů, osvobozen od správních poplatků.

VII.
závérečná ustanovení

1. NeníJi v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2, Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou moŽné

pouze písemnou formou na záklaďě dohody všech smluvních stran. Jakákoliv ústní
ujednání o zménáchtéto smlouvy budou považovánazaprávně neplatná a neúčinná,

3, Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeČetly, Že

smlouva bylauzavŤena po vzítlemném projednání podle jejich pravé a svobodné vŮle,

dobrovolně, určitě, víňně a srozumitelně, nikoiiv v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek.

4. Tato smlouva se vyhotor,uje ve 3 stejnopisech, z níchž obdrží 1 povinný,
1 oprávněný a 1 stejnopis je určen pro vkladové Ťízení u příslušného katastrálního
uřadu.. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:

Č.t.; Geometrickýplan pro lryznačentvěcného břemene ó.50-5112015 ze dne 26.3.20t5
vyhotovený [ng. Václavem Janákem, Továmí 41 , Olomouc

v olomouci dne . v Liboši dne.

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Obec Liboš
ředitel Krajského pozemkového úřadu Jan David, starosta obce
pro Olomoucký kraj oprávněný

povinný

Zavěcnou a formální správnost odpovídá vedoucí oddělení správy majetku Krajského
pracoviště pro Olomoucký kraj
Ing. Helena Chromčáková

Podpis

Za správnost: Ing. Zdenka Juráková

podpis


