
S ml o u v a o zřízení .služebnosti inženýrské sítě (dále jen „smlouva“
kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného podle 51267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, V platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřely smluvní strany

 

I. Městská část Praha-Libuš

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

IČO,: 00231142 . DIČ.:CZ 00231142

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

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

dále jen „povinný“, na stranějedné,

a

2. Ing. Růžena Zrcková_

trvale bytem: Praha 4,_PSČ: 1'49 oo

dále jen „oprávněný“, na straně druhé,

ČL I.

Povinný prohlašuje, že vykonává v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává

Statut hlavního města Prahy, svěřenou správu nemovitosti ve vlastnictví obce - pozemku parc. č.

231 v k. ú. Písnice, obec Praha, který je zapsán na LV č. 530 pro k. ú. Písnice, obec Praha, u

Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. (služebná nemovitost)

Cl. II.

]. Oprávněný prohlašuje, že je vlastníkem pozemku parc. č. 227/1 v k. ú. Písnice, obec Praha,

jehož součástí je stavba-rodinný dům č.p. 117 v k.ú. Písnice, který je zapsán na LV č. 85 pro

k. ú. Písnice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště

Praha. (panující nemovitost).

2. Oprávněný prohlašuje, že je vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky, uložené do

pozemku parc. č. 231 v k. ú. Písnice, obec Praha.

Cl. III

1. Povinný, který je vlastníkem, resp. svěřeným správcem služebně nemovitosti - pozemku parc.

č. 231 v k. ú. Písnice, obec Praha, zřizuje ve prospěch panující nemovitosti - pozemku

oprávněného parc.č. 227/1 v k. ú. Písnice, obec Praha, jehož součástí je stavba-rodinný

dům č.p. 117 v k.ú. Písnice, pro oprávněného a pro každého dalšího vlastníka panující

nemovitosti touto smlouvou služebnost, obsahující právo oprávněného vybudovat na pozemku

parc.č. 231 v k. ú. Písnice, obec Praha, vodovodní a kanalizační přípojku, vstupovat .a

vjíždět na něj za účelem užívání, zabezpečování provozu a provádění Oprav a údržby vodovodní

a kanalizační přípojky. Rozsah služebnosti je vyznačen vgeometn'ckém plánu č. 1517-

320112020, potvrzeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální

pracoviště Praha, pod č. PGP-2704120204111 dne 19.6.2020, který je nedílnou součástí této

smlouvy, dále jen „služebnost“.



231 v k. ú.. Písnice, obec Praha, vodovodní .a kanalizační přípojku, vstupovat a vjíždět na něj

za účelem užívání, zabezpečování provozu a provádění oprav a údržby vodovodní a kanalizační

přípojky. Rozsah .služebnosti je vyznačen vgeometrickém plánu č.7 1517-.3201/2020,

potvrzeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,

pod č. PGP-270412020-101 dne 19.6.2020, který je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Návrh na vklad Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, po

dohodě smluvních stran podá povinný.

Čl. IX.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze

formou písemných číslovaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena v4 stejnopisech, z nichž povinný obdrží 2 stejnopisy, oprávnění

Společně 1 stejnopis a 1 stejnopis je určen pro potřeby Katastrálního úřadu pro hlavní město

Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

4. Oprávnění a povinný shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smlouva se nepííčí dobrým mravům a neodporuje

zákonu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

5th (CES), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné

označení této smlouvy, datum, jejího podpisu a text této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Povinný tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada MČ Praha-Libuš usnesením č.

180/2020 ze dne 7.9.2020.

Příloha č.1: geometrický plán č. 1517-3201/2020
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