
 

 

 

 

2. zasedání zastupitelstva města dne: 26.2.2015 

Bod pořadu jednání:   

 

 

Věc:  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Nové řadové domy - 

Bosenská 

 

Zpracoval: Radka Fadrhoncová, specialista odboru správy 

veřejného majetku 

odbor, oddělení: Odbor správy veřejného majetku 

telefon: 485 243 536 

Schválil:  vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného 

majetku   

Projednáno: 
na 3. schůzi rady města dne 10.2.2015 

Poznámka:   

Předkládá: 
p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

p. Tomáš Kysela, v. r. 

náměstek pro technickou správu majetku města 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání 
 

 s c h v a l u j e 
 

 

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  



uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“, a to mezi SML, investory 

Ing. Světlou Bláhovou a Ing. Janem Šplíchalem a Státním pozemkovým úřadem, sídlem: Praha 

3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, zastoupeným Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, adresa Liberec 3, U Nisy 6a, PSČ 460 57, jako 

vlastníkem dotčených pozemků v rámci stavby „Řadové domy Liberec, ul. Bosenská“, 

 

a  u k l á d á 

 

panu Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora pro technickou správu majetku města, 

 

zajistit podpisy všech účastněných stran výše uvedeného dokumentu, 

 

Termín: 04/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva 

 

Ing. Světla Bláhová a Ing. Jan Šplíchal jsou investory vybudování veřejné dopravní a 

technické infrastruktury na pozemcích p.č. 1569/4, 1569/6, 1569/5, 1569/8, 1569/3, 999/10, 

1569/1, 1566/1, 999/3, 1097 a 1043/2 v majetku statutárního města Liberec a na pozemku p.č. 

999/9, 1053/2 a 1036 v majetku investorů vše v k.ú. Růžodol I. Tato výstavba je vyvolána 

potřebou zajistit dopravní napojení nově budovaných řadových rodinných domů.  

 

Výše plánovaná stavba představuje vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury a 

její napojení na stávající stavby a zařízení. Jedná se o následující: 

 

- vybudování komunikace včetně, dešťové kanalizace, chodníku, veřejného osvětlení a 

dopravního značení na pozemcích p.č. 999/9, 1053/2, 1036, 1569/4, 1569/6, 1569/5, 

1569/8, 1569/3, 999/10, 1569/1 a 1566/1, 1566/4 a 1037/1 

- položení připojovacího kabelu pro nové veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 999/3, 

1043/2, 1097, 1035/3 a 1569/7 (ve správě Státního pozemkového úřadu). 

 

Vzhledem k tomu, že pozemky 1035/3 a 1569/7 jsou ve vlastnictví Státního pozemkového 

úřadu, na které bude položen nový kabel VO je nutné uzavřít mezi SML, investory Ing. 

Světlou Bláhovou a Ing. Janem Šplíchalem a Státním pozemkovým úřadem, sídlem: Praha 3, 

Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, zastoupeným Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, adresa Liberec 3, U Nisy 6a, PSČ 460 57, jako 

vlastníkem dotčených pozemků v rámci stavby „Řadové domy Liberec, ul. Bosenská“. 

 

Výše úplaty za zřízení věcného břemene 

Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši, která bude stanovena na 

základě dohody smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že celková výše úplaty bude 

stanovena tak, že základ pro výpočet jednorázové úplaty bude činit 1.000 Kč za délku 

zemního kabelového vedení veřejného osvětlení do 25 m a 60 Kč za každý další l běžný metr, 

a to i za započatý metr rozsahu věcného břemene. Celková výše bude stanovena na základě 

geometrického plánu pro vyznačení skutečného rozsahu věcného břemene. Úplata bude 

v plné výši uhrazena investorem na účet budoucího povinného před podpisem smlouvy o 

zřízení věcného břemene. Budoucí povinný není plátcem daně z přidané hodnoty. 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.spucr.cz/
http://www.spucr.cz/
http://www.spucr.cz/


 
 

 

Doporučení odboru 

Odbor správy veřejného majetku doporučuje zastupitelstvu města s ohledem na výše uvedené 

skutečnosti schválení předloženého návrhu na uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene“, a to mezi SML, investory Ing. Světlou Bláhovou a Ing. Janem 

Šplíchalem a Státním pozemkovým úřadem, sídlem: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 

zastoupeným Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 

Liberecký kraj, adresa Liberec 3, U Nisy 6a, PSČ 460 57, jako vlastníkem dotčených pozemků 

v rámci stavby „Řadové domy Liberec, ul. Bosenská“. 

 

 

 

Příloha:  

Č. 1 – Přehledná situace 

Č. 2 – Návrh textu „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.1- Přehledná situace 

 
 

 

 

 

 

 



Příloha č.2 – „Návrh textu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00,  

který zastupuje Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký 

kraj, adresa Liberec 3, U Nisy 6a, PSČ 460 57 

IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 150017-3723001/0710, 

variabilní symbol: 4911441 

(dále jen „budoucí povinný“) 

– na straně jedné –  

a 

Statutární město Liberec 

Sídlo: Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59  

Zapsané v registru ekonomických subjektů, který vede Český statistický úřad  

IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978 

Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem 

(dále jen „budoucí oprávněný“) 

 

a 

Ing. Světla Bláhová 
a 

Ing. Jan Šplíchal 
(dále jen „investor“) 

– na straně druhé – 

  

uzavírají podle ustanovení § 1785 a násl. a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen ,,občanský zákoník“) a příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

,,stavební zákon“), tuto 

  

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE  

č. 1003C14/41 

č. 49N14/41 

 

I.  

Obsah smluvního závazku  
1. Budoucí povinný, budoucí oprávněný a investor uzavírají před zahájením stavby zemního 

kabelového vedení veřejného osvětlení, které bude provedeno kabelem typu CYKY 

4Bx10 mm
2
 v rámci stavební akce „ŘADOVÉ DOMY – BOSENSKÁ“ (dále jen 

„stavba“) tuto smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti (dále 

jen ,,věcné břemeno“) ke služebnému pozemku, který je specifikován v čl. II. Smluvní 



strany se dohodly, že do 90ti dnů po ukončení prací a vypracování geometrického plánu 

pro vyznačení skutečného rozsahu zatížení věcným břemenem a získání kolaudačního 

souhlasu nebo jiného dokladu potvrzeného stavebním úřadem, prokazujícího, že lze dále 

uvedenou stavbu užívat, vyzve investor písemně budoucího povinného k uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 

2. Budoucí povinný, budoucí oprávněný a investor jsou povinni do 60ti dnů ode dne 

doručení písemné výzvy investora budoucímu povinnému uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene za podmínky, že úplata dle čl. VI. této smlouvy bude investorem v plné 

výši uhrazena budoucímu povinnému před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 

3. Budoucí oprávněný, budoucí povinný a investor se zavazují uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene, jejíž znění je nedílnou součástí této smlouvy (viz příloha č. 1) 

II. 

Pozemky, k nimž se věcné břemeno vztahuje 

1. Budoucí povinný je ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit 

s níže uvedenými pozemky ve vlastnictví České republiky a je tedy podle ustanovení § 26 

zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn zřídit k těmto pozemkům věcné 

břemeno.  

 

2. Pozemky parc. č. 1569/7 a 1035/3, v obci Liberec, katastrální území Růžodol I, které 

jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na 

listu vlastnictví č. 10002.  

 

3. Tyto pozemky budou dále označovány bez ohledu na počet jako „budoucí služebný 

pozemek“. 

 

III. 

Rozsah věcného břemene 

Smluvní strany se dohodly, že maximální rozsah věcného břemene na budoucím služebném 

pozemku nepřekročí rámec vyznačený na snímku katastrální mapy, jenž je nedílnou součástí 

této smlouvy (viz příloha č. 2). Přesné vyznačení rozsahu zatížení věcným břemenem bude 

dokumentováno geometrickým plánem po ukončení realizace stavby, tvořícím součást 

smlouvy o zřízení věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí.  

 

 

IV. 

Povinnosti a práva smluvních stran  

1. Investor se zavazuje šetřit co nejvíce majetek budoucího povinného při provádění prací na 

budoucím služebném pozemku a uvést jej na vlastní náklad do původního stavu, nebude-li 

dohodnuto jinak. Investor oznámí předem každý vstup na budoucí služebný pozemek 



budoucího povinného písemným oznámením na adresu Krajského pozemkového úřadu, 

uvedenou v záhlaví této smlouvy, popř. též nájemce (pachtýře) a zajistí, aby tak činily i 

jím pověřené osoby. Investor se zavazuje uhradit budoucímu povinnému či uživateli 

budoucího služebného pozemku škody na polních kulturách vzniklé při realizaci stavby. 

Budoucí oprávněný se zavazuje uhradit budoucímu povinnému či uživateli budoucího 

služebného pozemku škody na polních kulturách vzniklé při provozování stavby.  

 

2. Uzavřením této smlouvy budoucí povinný v souladu s příslušnými ustanoveními 

stavebního zákona uděluje budoucímu oprávněnému, investorovi a jimi pověřeným 

osobám souhlas provést stavbu na budoucím služebném pozemku. Trasa stavby, včetně 

ochranného pásma je vyznačena v kopii katastrální mapy, jež tvoří nedílnou součást této 

smlouvy (viz příloha č. 2).  

 

3. Budoucí povinný souhlasí s nezbytným vstupem a vjezdem budoucího oprávněného, 

investora, popřípadě jimi prokazatelně pověřených třetích osob, na budoucí služebný 

pozemek, a to pouze v souvislosti s činěním úkonů souvisejících s přípravou stavby, její 

realizací a jejím uvedením do provozu. Tato smlouva slouží jako podklad k řízení před 

stavebním úřadem pro účely vydání územního rozhodnutí (popř. územního souhlasu) a 

stavebního povolení pro stavbu. 

 

4. Budoucí povinný uděluje investorovi souhlas k tomu, aby stejnopis této smlouvy použil 

při správním řízení před příslušným stavebním úřadem jako doklad o vyjádření vlastníka 

budoucího služebného pozemku. 

 

5. Náklady spojené s běžným udržováním budoucího služebného pozemku ponese budoucí 

povinný 

 

V. 

Užívání budoucího služebného pozemku po dobu realizace stavby 
1. Budoucí povinný prohlašuje, že níže uvedený budoucí služebný pozemek není v době 

uzavření této smlouvy pronajat/propachtován třetí osobě. 

 

Obec 
Katastrální 

území 
Parc. č. 

Druh 

evidence 

Výměra v 

m
2
 

Rozsah pracovního pásu v 

m
2
 

Liberec Růžodol I 1569/7 KN 27 
27 (délka zemního kabelu 

veřejného osvětlení 17,5 m) 

Liberec Růžodol I 1035/3 KN 56 

44 (délka zemního kabelu 

veřejného osvětlení 11 m, 

 pracovní pás pro umístění 4 

m) 

 

 

2. Investor se zavazuje uhradit budoucímu povinnému za užívání budoucího služebného 

pozemku po dobu realizace stavby jednorázovou paušální úplatu 710,- Kč (slovy: 



sedmsetdeset korun českých). Paušální úplata byla v plné výši uhrazena investorem na 

účet budoucího povinného před podpisem této smlouvy.  

 

3. Paušální úplata nezahrnuje náhradu škod na polních kulturách a na jiném majetku 

způsobené v souvislosti s činností investora při realizaci stavby, popř. uvedení budoucího 

služebného pozemku do původního stavu, které jsou hrazeny samostatně. 

 

4. Předpokládané termíny realizace: zahájení prací  -  2016 

                                                ukončení prací -  2021 

 

VI. 

Výše úplaty za zřízení věcného břemene 

Věcné břemeno podle této smlouvy bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši, která bude 

stanovena na základě dohody smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že celková výše 

úplaty bude stanovena tak, že základ pro výpočet jednorázové úplaty bude činit 1.000 Kč za 

délku zemního kabelového vedení veřejného osvětlení do 25 m a 60 Kč za každý další l běžný 

metr, a to i za započatý metr rozsahu věcného břemene. Celková výše bude stanovena na 

základě geometrického plánu pro vyznačení skutečného rozsahu věcného břemene. Úplata 

bude v plné výši uhrazena investorem na účet budoucího povinného před podpisem smlouvy o 

zřízení věcného břemene. Budoucí povinný není plátcem daně z přidané hodnoty. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že technické, organizační a bezpečnostní podmínky 

související se zřízením a provozováním stavby musí být projednány v příslušných 

správních řízeních, potřebných pro zahájení realizace stavby a nebudou součástí této 

smlouvy. 

 

2. Pokud nedojde k realizaci stavby, paušální úplata uhrazená investorem budoucímu 

povinnému dle čl. V. této smlouvy se nevrací a bude považována za kompenzaci nákladů 

spojených s uzavřením této smlouvy. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že smlouva 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 

dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek.  

4. Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že budoucí povinný ve smyslu příslušných 

ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává a shromažďuje jeho osobní údaje, a to 

jen a pouze za účelem realizace této smlouvy, výkonu práv a povinností dle této a budoucí 

smlouvy. Jiné využití se vylučuje. 

 

 



5. Pokud by se některé ustanovení této smlouvy stalo neplatným, neznamená to neplatnost 

celé smlouvy.  

 

6. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou číslovaných písemných 

dodatků, podepsaných smluvními stranami. 

 

7. Zřízení věcného břemene bylo v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schváleno radou statutárního města Liberec 

na jejím 3.zasedání, konaném dne 10.2. 2015, usnesením č. 88/2015. 

 

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží investor, budoucí 

oprávněný a budoucí povinný obdrží vždy po jedno vyhotovení.  

       

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:  

Příloha č. 1 -  Text smlouvy o zřízení věcného břemene. 

Příloha č. 2 -  Situace stavby se zákresem rozsahu věcného břemene. 

Příloha č. 3 -  Usnesení rady statutárního města Liberec o schválení zřízení věcného břemene ze 

dne  

..................2015, č. usnesení .......................  

 

 

 

V Liberci dne ................................   V ............................. dne ..........................  

.......................................................   ................................................................... 

Česká republika - Státní pozemkový úřad  Statutární město Liberec 

Ing. Bohuslav Kabátek                                  Tibor Batthyány 

ředitel Krajského pozemkového    primátor 

úřadu pro Liberecký kraj     budoucí oprávněný 

budoucí povinný        

 

Za věcnou a formální správnost zodpovídá: 

 

.......................................................   V ............................. dne .......................... 

Česká republika - Státní pozemkový úřad   

Miloš Šolc, DiS.  

vedoucí oddělení správy majetku Krajského  ...................................................................            

pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  Ing. Světla Bláhová 

       investor 



Za správnost: Miloš Šolc, DiS.     

 

................................................    V ............................. dne 

..........................         

................................................................... 

Ing. Jan Šplíchal  

investor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.3 – „Návrh textu Smlouvy o zřízení věcného břemene“ 



 

Česká republika - Státní pozemkový úřad                  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3 

Zastoupený  Ing. Bohuslavem  Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 

Liberecký kraj,  

adresa: Liberec 3, U Nisy 6a, PSČ 460 57 

IČ:  01312774                                    

DIČ: CZ01312774 

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu:150017-3723001/0710, 

(dále jen „povinný“) 

- na straně jedné - 

a 

Statutární město Liberec 

Sídlo: Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59  

Zapsané v registru ekonomických subjektů, který vede Český statistický úřad  

IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978 

Zastoupené Tiborem Batthyánym primátorem  

 (dále jen ,,oprávněný“)  

 

a 

Ing. Světla Bláhová,  
a 

Ing. Jan Šplíchal, 
(dále jen „investor“) 

– na straně druhé – 

 

uzavírají podle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

,,občanský zákoník“), tuto  

 

 SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE  

č. 1006C14/41 

I. 

Úvodní ustanovení. 

1. Povinný je ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný 

hospodařit s níže uvedenými pozemky ve vlastnictví České republiky, a je tedy podle 

ustanovení § 26 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn zřídit 

k těmto pozemkům věcné břemeno služebnosti.  

2. Pozemky parc. č. 1569/7 a 1035/3, v obci Liberec, katastrální území Růžodol I, které 

jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec 



na listu vlastnictví č. 10002. Tyto pozemky budou dále označovány bez ohledu na 

počet jako „služebný pozemek“. 

3. Investor vybudoval stavbu zemního kabelového vedení veřejného osvětlení, typ 

CYKY 4Bx10 mm
2
, která je uložena ve služebném pozemku v celkové délce ....... m, 

jejíž užívání bylo povoleno na základě ………………….. (typ správního řízení dle 

zákona č. 183/2006 Sb.), vydané ……………(uveďte úřad), č.j. …………, ze dne 

…………… (dále jen „stavba“). Oprávněný je vlastníkem a provozovatelem této 

stavby. 

 

 

II.  

Obsah smluvního závazku 
1. Povinný zřizuje ve prospěch oprávněného ke služebnému pozemku věcné břemeno 

služebnosti spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na služebném pozemku stavbu, 

b) právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek po nezbytnou dobu a v nutném 

rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby a odstranění stavby. 

 

2. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a na dobu neurčitou. 

3. Skutečná poloha stavby včetně rozsahu věcného břemene je stanovena a vyznačena v 

geometrickém plánu č. ....…………, ze dne ……...,  který byl potvrzen Katastrálním 

úřadem pro................kraj, Katastrální pracoviště ...................... dne ................. 

Geometrický plán tvoří nedílnou součást této smlouvy (viz příloha č. 1). 

 

III. 

Úplata za zřízení věcného břemene 

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene 

v celkové výši ......... Kč …...….,- (slovy ………….korun českých), dále jen „úplata“. 

Povinný není plátcem daně z přidané hodnoty.  

2. Úplata byla v plné výši uhrazena investorem na účet povinného před podpisem této 

smlouvy. 

 

IV. 

Vklad věcného břemene do katastru nemovitostí 
1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad věcného břemene do katastru 

nemovitostí podá povinný do 30ti dnů ode dne podpisu této smlouvy. Náklady spojené 

s vyhotovením této smlouvy a s podáním návrhu na vklad věcného břemene do 

katastru nemovitostí hradí v plné výši investor. 

2. V případě vzniku komplikací s vkladem věcného břemene do katastru nemovitostí, 

vynaloží povinný a  oprávněný součinnost potřebnou k realizaci zápisu vkladu 

věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

 



V.  

Ostatní ujednání 

1. Povinný jako ten, který je příslušný hospodařit se služebným pozemkem se zavazuje 

věcné břemeno strpět. Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající věcnému 

břemeni přijímá.  

2. Oprávněný je při výkonu svých práv z věcného břemene podle této smlouvy povinen, 

a i dle dalších svých práv podle příslušných právních předpisů, šetřit co nejvíce práva 

povinného a vstup na služebný pozemek mu oznámit předem písemným oznámením 

na adresu Krajského pozemkového úřadu, uvedenou v záhlaví této smlouvy, popř. též 

nájemce/pachtýře a zajistit, aby tak činily i jím pověřené osoby.  

3. Oprávněný se zavazuje po ukončení provádění prací na služebném pozemku jej uvést 

na vlastní náklad do původního stavu a uhradit povinnému či uživateli služebného 

pozemku škody vzniklé na polních kulturách.  

4. Náklady spojené s běžným udržováním služebného pozemku nese povinný. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Není-li 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 základě dohody smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání 

o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že smlouva 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 

dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

4. Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že povinný ve smyslu příslušných ustanovení 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zpracovává a shromažďuje jeho osobní údaje, a to jen a pouze za 

účelem realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva 

stejnopisy přebírá investor, po jednom povinný a oprávněný. Zbylý stejnopis je určen pro 

účely návrhu na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí. Nedílnou součástí 

této smlouvy jsou její přílohy 

 

 

Příloha č. 1 - Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 

..........................., který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro ............................, Katastrální 

pracoviště ......................... dne .......................... 

 

 

 

V Liberci dne ................................   V ............................. dne ..........................  

 

 



.......................................................   ................................................................... 

Česká republika - Státní pozemkový úřad  Statutární město Liberec 

Ing. Bohuslav Kabátek                                  Tibor Batthyány 

ředitel Krajského pozemkového    primátor 

úřadu pro Liberecký kraj     oprávněný 

povinný        

 

Za věcnou a formální správnost zodpovídá: 

 

.......................................................   V ............................. dne .......................... 

Česká republika - Státní pozemkový úřad   

Miloš Šolc, DiS.  

vedoucí oddělení správy majetku Krajského  ...................................................................            

pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  Ing. Světla Bláhová 

       investor 

Za správnost: Miloš Šolc, DiS.     

 

................................................    V ............................. dne 

.......................... 

 

         

................................................................... 

Ing. Jan Šplíchal  

investor 

   

 

 


