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P L Á N O V A C Í   S M L O U V A

uzavřená podle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Statutární město Přerov
se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov 2
jednající náměstkem primátora Pavlem Košutkem
IČ 00301825
(dále jen „Město“)

a

P. M., narozen xxxxx, trvale bytem xxxxxxx, 
R. L., narozena xxxxx, bytem xxxxx
manželé K. J. Mgr., narozen xxxx, a K. B. Mgr., narozena xxxxx, bytem xxxxx Přerov
manželé Ch. M., narozen xxxx, a Ch. D., narozena xxxx, bytem xxxxx Přerov
(všichni dále jen „Žadatelé“)

tuto
P l á n o v a c í  s m l o u v u :

I.
Prohlášení

1. Žadatelé jsou vlastníky nemovitostí – pozemků parc.č. 1027/4, 1027/3. 1027/2 vedených pro 
k.ú. Újezdec u Přerova Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovištěm Přerov.

2. Žadatelé mají v úmyslu provést uložení inženýrských sítí a vybudování nové komunikace pro 
novostavby rodinných domů, přičemž záměrem budou dotčeny pozemky KN p. č. 1027/7 a 1028 
v k.ú. Újezdec u Přerova (dále jen „Záměr“).

3. Záměrem Žadatelů budou dotčeny následující systémy veřejné technické infrastruktury:
a) stávající veřejné osvětlení na pozemku parc.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova
b) stávající kanalizace, konkrétně stávající kanalizace DN 300 na pozemku parc.č. 1028 

v k.ú. Újezdec u Přerova dle KN
c) stávající vodovod, konkrétně stávající vodovod PVC DN 110 na pozemku parc.č.

1028 v k.ú. Újezdec u Přerova dle KN
d) stávající místní komunikaci na pozemku KN parc.č. 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova
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II.
Předmět smlouvy

1. Záměrem Žadatelů uvedeným v čl. I. odst. 2 této smlouvy je provést změny stávající veřejné 
infrastruktury a vybudovat novou veřejnou infrastrukturu:

a) veřejné osvětlení v délce 100 m bude zřízeno podél nově vybudované komunikace na 
pozemcích parc. č. 1027/7 a 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova. Napojení veřejné 
osvětlení bude provedeno ze stávajících nadzemních rozvodů veřejného osvětlení. 

b) nová kanalizace DN 50 délky 96 m pozemcích parc.č. 1027/7 a 1028 v k.ú. Újezdec u 
Přerova je navržena v materiálu z PE 100 – SDR 11. Od revizní šachty je tlaková 
kanalizace vedena v kraji účelové komunikace. Na dvou stavebních pozemcích 
(parc.č.. 1027/3 a 1027/4 v k.ú. Újezdec) bude osazena betonová čerpací jímka ze 
skruží DN 1000, ze které budou splaškové vody čerpány výtlakem do hlavního řádu.  
Pro stavební parcelu parc.č. 1027/2 v k.ú. Újezdec bude provedena pouze stavební 
připravenost vysazením odbočky bez čerpací jímky v rámci společného pozemku 
parc.č. 1027/7. 

c) prodloužení vodovodu DN 100 délky  107 m na pozemcích parc.č. 1027/7 a 1028 
v k.ú. Újezdec u Přerova je navrženo v materiálu PE 100 SDR 11. Nový vodovod 
bude ukončen nadzemním hydrantem DN 80, který bude sloužit pro odkalení potrubí 
a pro požární účely. Přípojky k jednotlivým rodinným domům budou řešeny pomocí 
navrtávacích pasů s uzávěrem a budou ukončeny 1 m za hranicí stavebních parcel  
parc.č. 1027/3 a 1027/4. Pro stavební parcelu parc.č. 1027/2 bude provedena pouze 
stavební připravenost vysazením odbočky v rámci společného pozemku
parc.č. 1027/7. 

d) nová účelová komunikace (400 m2 bez budoucích sjezdů) na pozemcích parc.č. 
1027/7 a 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova je navržena 2,25 m od hranice přiléhajících 
pozemků určených pro budoucí výstavbu rodinných domů jako jednopruhová 
obousměrná, v šířkovém uspořádání odpovídající základní kategorii MO1 3,5/3,5/30
(a = 3,50 m), o celkové délce 105 m. Na začátku úseku je v místě napojení na místní 
komunikaci navržena výhybna;

a to v rozsahu a způsobem jak je uvedeno v Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby, části B – Souhrnná technická zpráva a situace (zpracovatel EPROJEKT s.r.o., IČ: 62361457, 
Na Hrázi 781/15, Přerov).

2. Kopie části B – Souhrnná technická zpráva a situace - Dokumentace k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby uvedená v čl. II. odst. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

III.
Podíly účastníků na financování Záměru

a způsob vybudování Záměru

1. Žadatelé ponesou veškeré náklady změn stávající veřejné infrastruktury, vybudování nové 
veřejné infrastruktury a realizace změn dotčené veřejné infrastruktury.

2. Město se na změnách stávající veřejné infrastruktury, vybudování nové veřejné infrastruktury 
a realizaci změn dotčené veřejné infrastruktury nebude podílet.

3. Záměr bude vybudován na základě dodavatelských smluv uzavřených mezi Žadatelem 
a jednotlivými zhotoviteli.
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IV.
Termíny plnění

1. Žadatel se zavazuje využívat stávající veřejnou infrastrukturu, její změny a nově vybudovanou 
infrastrukturu nejpozději od 31.12.2019, a to v rozsahu jak je uveden v čl. II. této smlouvy.

2. Za okamžik splnění závazku dle odst. 1 tohoto článku se považuje vydání kolaudačního 
souhlasu dle ustanovení § 122 nebo započetí užívání v souladu s ustanovení § 120 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění k provedeným změnám 
stávající veřejné a nově vybudované infrastruktury. 

3. Změny stávající veřejné infrastruktury a nově vybudovaná infrastruktura budou realizovány v 
jedné etapě s předpokládaným počátkem stavby v roce 2015 a ukončením nejpozději v roce 2019.

V.
Odpovědnost a záruky žadatelů

1. Žadatelé se v případě, že nedojde k realizaci navrhovaného Záměru v rozsahu uvedeném v 
čl. II. této smlouvy a v čase uvedeném v čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy, zavazují provést na
pozemcích uvedených v čl. I. odst. 2 této smlouvy taková opatření, která jsou nezbytná k zabránění 
ohrožení veřejných zájmů.

2. Žadatelé se v případě, že nedojde k realizaci navrhovaného Záměru v termínu sjednaném v čl. 
IV. této smlouvy, zavazují zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý den prodlení se 
splněním tohoto závazku počínaje dnem 1.1.2020.

VI.
Financování záměru

1. Žadatelé se zavazují nést celý náklad na realizaci Záměru uvedený v čl. III. odst. 1 a 2 sami. 
Žadatelé se zavazují uzavřít příslušné smlouvy o dílo s jednotlivými zhotoviteli, jejichž 
prostřednictvím bude záměr realizován, a uhradit cenu díla.

2. Podíl města na realizaci Záměru bude 0 Kč.

3. Vzhledem k ujednáním této smlouvy, zejména pak ujednání odst. 1 a 2 tohoto článku 
smlouvy, nesjednávají již smluvní strany žádné záruky Žadatelů k zajištění jejich závazku, jak je 
předpokládáno ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., příloze č. 13, bodu j).

VII.
Zvláštní ujednání

1. Žadatel se zavazuje před zahájením realizace Záměru převzít dotčené pozemky Města určené 
k realizaci Záměru od jejich správců (správce místních komunikací, Technických služeb města 
Přerova atd.). Při realizaci Záměru se žadatel zavazuje respektovat stav stávající komunikace v ul. 
U Spojů, v Přerově – Újezdci a při stavbě využívat pouze takovou techniku, která stávající komunikaci  
nenaruší. Po skočení realizace Záměru se žadatelé zavazují uvést dotčené pozemky do řádného stavu a 
protokolárně předat zpět jejich správcům. Převzetí dotčeného pozemku ve vlastnictví Statutárního 
města Přerova budou žadatelé řešit zvláštním ujednáním.
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2. Po realizaci Záměru se Město nezavazuje převzít a provozovat nově vybudovanou veřejnou
infrastrukturu: účelovou komunikaci a veřejné osvětlení. 

3. Žadatelé se zavazují po realizaci Záměru provozovat nově vybudovanou veřejnou  
infrastrukturu: účelovou komunikaci a veřejné osvětlení, ponechat vybudovanou účelovou komunikaci 
veřejně přístupnou a umožnit napojení pokračování veškeré jimi vybudované veřejné infrastruktury 
včetně přípojek inženýrských sítí pro budoucí stavby rodinných domů na okolních pozemcích.

4. Převzetí a provozování dalších částí zrealizovaných změn stávající veřejné infrastruktury 
a nově vybudované veřejné infrastruktury řeší Žadatelé následujícími zvláštními smlouvami s 
vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné infrastruktury:

- Kanalizace, vodovod – VaK Přerov a.s.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich 
právního vztahu dle této smlouvy se řídí následujícími pravidly: Písemnosti se zasílají prostřednictvím 
držitele poštovní licence (poštou) doporučeně do vlastních rukou na poslední známou adresu druhé 
smluvní strany vyplývající z této smlouvy nebo z doručené písemnosti od druhé smluvní strany. 
Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena, a vrátí-li 
se odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět 
k odesílateli.

2. Žadatelé se zavazují oznamovat nejpozději do pěti dnů Městu změnu adresy svého bydliště
a hlavně změnu adresy pro doručování písemností. 

3. Změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

4. Smlouva je uzavřena na základě a v mezích usnesení Zastupitelstva města Přerov č. …….. ze 
dne ……...

5. Žadatelé berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona 
č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a že Město jako 
povinný subjekt má povinnost zveřejnit smlouvu na Portálu veřejné správy České republiky a na 
žádost poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Při 
poskytnutí informace bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku, stavebního zákona a ostatními 
platnými právními předpisy. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 8 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Město a po 1 vyhotovení 
obdrží každý z Žadatelů.

8. Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Smlouva byla sepsána na 
základě pravdivých údajů, vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli.
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V ………………..dne: V…………….dne:

….........................................                                      ...........................................……
Statutární město  P. M.

jednající žadatel

V…………….dne:

……………………………………
R. L.

žadatelka

V…………….dne:

………………………………….
Mgr. K. J.

žadatel

V…………….dne:

……..………….……………….
Mgr. K. B.
žadatelka

V…………….dne:

…………………………………
Ch. M.
žadatel

V…………….dne:

………………………………….
Ch. D.

žadatelka


