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SMLOUVA

o zřízení věcného břemene — služebnosti inženýrské sítě

kterou uzavřely níže uvedené smluvní strany:

1.1.

Beneš Michal

bytem

datum narození:

Benešová Jitka

bytem—

datum narození:_

(dále též jako „oprávněný“)

a

1.2.

Městská část Praha-Libuš

se sídlem Libušská 35/200, Libuš, 142 00 Praha 4

zastoupená starostou Mgr. Jiřím Koubkem

IC: 00231142, DIČ: CZ 00231142

bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4, č. účtu: 29022 - 2000691349/0800

(dále též jako „povinný“)

uzavírají podle ustanoveni§ 1267 a násl. občanského zákoníku tuto

1)

2)

SMLOUVU o ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Na základě výpisu údajů z katastru nemovitostí povinný vykonává svěřenou správu nemovitostí

ve vlastnictví obce, Hlavního města Prahy, zapsané na listu vlastnictví č. 530 pro k. ú. Písnice, obec

Praha, pozemku parc. č. 114/4 o výměře 129 m2, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku

ostatní plocha (dále též „služebná nemovitost“).

Oprávněný (Michal Beneš s podílem 4/5 a Jitka Benešová s podílem 1/5) je vlastníkem pozemku M

č. 106/1 o výměře 264 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Písnice

č. p. 234, rodinný dům vk. ú. Písnice, zapsaného na listu vlastnictví č. 290 pro k. ú. Písnice, obec Praha

(dále též „panující nemovitost“).

Oprávněný realizoval na pozemku parc. č. 114/4 v k. ú. Písnice, obec Praha se souhlasem povinného

stavbu splaškové kanalizační přípojky. Na předmětnou stavbu byl vydán územní souhlas Odborem

výstavby Úřadu Městské části Praha 12, č. j.: P12 39069/2018 OW ze dne 8. 10. 2018.

Oprávněný prohlašuje, že je investorem stavby splaškové kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 114/4

vk. ú. Písnice, obec Praha.



1)

2)

Povinný za podmínek ujednaných v této smlouvě tímto zřizuje věcné břemeno — služebnost inženýrské

sítě, stavby splaškové kanalizační přípojky na služebně nemovitosti, pozemku parc. č. 114/4 vk. ú.

Písnice, obec Praha, ve prospěch panující nemovitosti, pozemku parc. č. 106/1 vk. ú. Písnice, obec

Praha, uvedených shora v článku |. této smlouvy o zřízení věcného břemene, pro oprávněného a každého

dalšího vlastnika této nemovitosti, na dobu neurčitou, spočívající vprávu zřízeni, užívání splaškové

kanalizační přípojky a vstupu na pozemek za účelem údržby, oprav a odstranění havárii na této připojce.

Průběh věcného břemene je zachycen v geometrickém plánu č. 1490-198/2019, vypracovaném

Ing. Václavem Hejdou, zeměměřičská kancelář, Žitavského 1/489, 156 00 Praha 5 - Zbraslav. který je

nedílnou součástí této smlouvy o zřízení věcného břemene.

Oprávněný stakto detinovaným věcným břemenem souhlasí a právo odpovídající tomuto věcnému

břemeni přijímá. Povinný prohlašuje, že si je vědom své povinnosti toto právo strpět a nerušit.

Smluvní strany se dohodly, že oprávněný zaplatí povinnému cenu za zřízení věcného břemene ve výši

3 000,- Kč, plus 21% DPH 630,- Kč, celkem 3 630,- Kč a to na základě faktury, kterou povinný vystaví

oprávněnému do 15 dnů ode dne doručení oznámeni příslušným Katastrálním úřadem o nabytí právních

účinků vkladu práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy.

IV.

Oprávněný se zavazuje, že při výkonu svého práva bude postupovat s péči řádného hospodáře tak, aby

na majetku povinného nedošlo ke škodám. Případné škody, vzniklé z titulu výkonu svého oprávnění dle

této smlouvy na majetku povinného, se oprávněný zavazuje povinnému nahradit podle platných právních

předpisů.

Oprávněný se zavazuje, že v případě provádění výkopových a stavebnich praci (s výjimkou havarijních

situací), oznámí povinnému termin vstupu na předmětné pozemky s měsíčním předstihem. V případě

havarijní situace tuto skutečnost oznámí povinnému bez zbytečného odkladu.

V.

Ke vzniku věcného břemene je nutný vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu

pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, (dále jen „vklad").

Tento vklad se zavazuje provést povinný na náklady oprávněného z věcného břemene, k čemuž mu timto

oprávněný uděluje výslovně plnou moc

Vl.



6)

Smluvní strany se zavazují zdržet se jednání, které by se svým účelem příčilo účelu této smlouvy o zřízení

věcného břemene a zřízenému věcnému břemenu, jakož i jiným smluvním ujednáním, uzavřeným

v souvislosti se zřízeným věcným břemenem.

Kzániku věcného břemene může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a zdůvodů

uvedených v zákoně.

VII.

Tato smlouva o zřízení věcného břemene nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem stanoveným podle platných právních předpisů.

Pokud se něco v této smlouvě ukáže neplatným, či to bude bránit vkladu práva odpovídajícího věcnému

břemeni, neznamená to zánik smlouvy, ale strany se dohodnou podle zásad poctivého obchodního styku

o nahrazení textu jiným, sledujícím stejný účel nebo o doplnění podkladů pro Katastrální úřad pro hlavní

město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Tato smlouva o zřízení věcného břemene se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana

obdrží po jednom vyhotovení, zbývající vyhotovení je určeno pro zápis práva odpovídající věcnému

břemeni do katastru nemovitostí.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, že se seznámily s celým jejím obsahem

včetně příloh a stímto obsahem souhlasí; dále smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva o zřízení

věcného břemene byla sepsánana základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyla

ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a že jim nejsou v době podpisu známy

okolnosti, které by mohly omezit její obsah a účinnost.

Tato smlouva bude zapsána do centrální evidence smluv. Smluvní strany prohlašuji, že veškeré

skutečnosti v této smlouvě uvedené, nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato

smlouva, jakož i její případné dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.

Nedilnými přílohami této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 — GP č. 1490-198/2019

Příloha č. 2 — Usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 210/2019 ze dne 2. 9. 2019
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

č. 210/2019

 

 

 

 

Jednání R ze dne Hlasování o usneseni Přítomno 5

pro proti zdržel se

2. 9. 2019 5 0 () Usnesení přijato       

Podpisy

Ing. Pavel Macháček

 

 

 

Založeno na Ú

dne  

3. 9. 2019

 

Založila Petra

 Janáčková

Podpis

 
 

Rada městské části Praha-Libuš:

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s panem

Michalem Benešem, bytem Stallichova 512/6, 140 00 Praha 4 - Krč

a Jitkou Benešovou, bytem Libeř 168, 252 41 Libeř na uložení splaškové

kanalizační přípojky do pozemku parc. č. 114/4 v k. ú. Písnice,

obec hl. m. Prahy,

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Stránka 1 z 1

. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je


