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Číslo smlouvy povinného:
Číslo smlouvy oprávněného:

Smlouva o budoucím zřízení služebnosti

uzavřená podle ustanovení § 1257 a násl. a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného data mezi smluvními stranami

Budoucí povinný:

Statutární město Přerov
Sídlo: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825 
Zastoupené: Pavlem Košutkem, náměstkem primátora

                                                                                                                                                                                             
(dále také „povinný“)

Budoucí oprávněný:

Povodí Moravy, s.p.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle A, vložka č. 13565

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013
Zastoupený: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem 

(dále také „oprávněný“)



2

uzavírají níže uvedeného data tuto smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

1.   Předmětem této smlouvy je budoucí zřízení služebnosti spočívající v právu oprávněného na níže 
uvedených pozemcích povinného provést stavbu s názvem „Protipovodňová opatření 
v Přerově na Nábřeží Dr. E. Beneše“ dle projektové dokumentace zpracované společností 
AgPOL, s.r.o., IČ 28597044, Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, č. zakázky 2566/040, kterou 
jsou dotčeny níže uvedené pozemky (dále v textu jen „stavba“) a povinnost povinného toto právo 
strpět.

II.
Nemovité věci, na něž se budoucí služebnost vztahuje

1. Povinný prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví následující pozemky:

pozemek
p.č.

zapsaný
na LV č.

pro 
katastrální 

území
obec okres

vedený  u 
Katastrálního 

úřadu pro

Katastrální 
pracoviště

Vlastník

3786/3 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov Statutární město Přerov

3786/4 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov Statutární město Přerov

3786/5 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov Statutární město Přerov

3786/6 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov Statutární město Přerov

3798 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov Statutární město Přerov

4948/1 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov Statutární město Přerov

5084/26 10001 Přerov Přerov Přerov
Olomoucký 

kraj
Přerov Statutární město Přerov

(dále jen „dotčené pozemky“).

2. Vzhledem k těmto skutečnostem povinný prohlašuje, že jeho vlastnické právo je nesporné a je proto 
oprávněn s těmito dotčenými pozemky volně nakládat a jeho smluvní volnost není ničím a nijak 
omezena. 

III.
Obsah služebnosti

1. Obsah služebnosti ve prospěch oprávněného spočívá v právu na dotčených pozemcích postavit, 
provozovat a udržovat stavbu ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro 
oprávněného a současně v právu vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či 
právnických osob na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu a v povinnosti povinného toto 
právo strpět, a dále v povinnostech oprávněného specifikovaných v čl. V. této smlouvy (dále také 
„služebnost“).

2. Povinný souhlasí s umístěním stavby na dotčených pozemcích za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Stavba bude na dotčených pozemcích zřízena v souladu s rozhodnutím o umístění 
stavby a stavebním povolením vydaným příslušným stavebním úřadem. Přesné vyznačení 
rozsahu služebnosti bude dokumentováno po dokončení stavby geometrickým plánem.

3. Bude-li povinný provádět na dotčených pozemcích stavební práce či jiné výkopy, jež by mohly 
stavbu ohrozit, je povinen dohodnout se o způsobu její ochrany s oprávněným.
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4. Služebnost přechází s převodem vlastnictví stavby na nového nabyvatele, případně na právní 
nástupce oprávněného.

5. Povinnost strpět právo oprávněného přechází na případného dalšího vlastníka dotčených
pozemků či jeho právního nástupce i na všechny jejich uživatele.

6. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou s tím, že vzniká okamžikem vkladu služebnosti do 
katastru nemovitostí. Služebnost zanikne se zánikem stavby anebo v případě, že bude stavba 
převedena na povinného.

IV.
Termín uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

1.  Smluvní strany se dohodly, že do 90 dnů od kolaudace stavby uzavřou mezi sebou za podmínek 
stanovených touto smlouvou smlouvu o zřízení služebnosti. Výzvu k uzavření vlastní smlouvy o 
zřízení služebnosti a doklady s tímto související předloží ve stanovené lhůtě oprávněný. 

2.  Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena nejpozději do 31. 12. 2018.
3. Nebude-li uzavřena smlouva do data uvedeného v odst. 2, právo a jemu odpovídající povinnost 

uzavřít vlastní smlouvu zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V.
Povinnosti oprávněného při zřízení a provozu stavby

1. Při provádění stavby je oprávněný povinen se řídit podmínkami stanovenými stavebním 
povolením.

2. Oprávněný se zavazuje šetřit co nejvíce práva a majetek povinného, uvést na vlastní náklady 
dotčené pozemky do původního či náležitého stavu po provedení prací. Veškeré činnosti 
prováděné v rozsahu sjednané služebnosti je oprávněný povinen provádět v souladu se zásadou 
přiměřenosti.

3. Oprávněný se zavazuje uhradit povinnému či uživateli dotčených pozemků škody na jeho majetku 
způsobené při zřizování stavby. V případě, že ke škodě dojde v důsledku činnosti oprávněného, či 
jím pověřených osob, oprávněný takto způsobenou škodu nahradí v plné výši. Přednost při 
náhradě škody má uvedení v předchozí stav.  

4. Mezi smluvními stranami bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách 
provozu a údržbě protipovodňového opatření, která bude upravovat zejména údržbu stavby 
povinným.

5. Oprávněný se zavazuje po dokončení stavby bez zbytečného prodlení nechat zhotovit 
geometrické plány zaměřující rozsah služebnosti.

VI.
Úhrada za omezení vlastnického práva vyplývajícího ze služebnosti

1. Služebnost je zřizována bezúplatně.

VII.
Vklad služebnosti do katastru nemovitostí

1.  Smluvní strany se dohodly, že návrh na provedení vkladu práva dle smlouvy o zřízení 
služebnosti do katastru nemovitostí podá jménem obou smluvních stran oprávněný. Náklady 
na vyhotovení smlouvy o zřízení služebnosti a správní poplatek uhradí oprávněný.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Účinností této smlouvy vzniká oprávněnému právo provést práce ke zřízení stavby specifikované 
v čl. I. této smlouvy.

2. Pokud povinný dotčené pozemky zcizí nebo pronajme, oznámí tuto skutečnost oprávněnému.
3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou 

smluvních stran. 
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4. Povinný jako vlastník dotčených pozemků souhlasí za podmínek dohodnutých v této smlouvě, aby 
na částech dotčených pozemků byly provedeny stavební práce v rozsahu projektové 
dokumentace uvedené v čl. I této smlouvy.

5. V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud dotčené pozemky
nebudou stavbou dotčeny, nejsou smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. Oprávněný 
tuto skutečnost písemně oznámí povinnému.

6. Pokud by vyšlo dodatečně najevo, že některá z ustanovení této smlouvy neodpovídají závazným 
právním předpisům, nezpůsobuje to neplatnost celé smlouvy, ale strany nahradí takovéto vadné 
ustanovení smlouvy jiným správným zněním sledujícím stejný účel.

7. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si smlouvu řádně přečetly a 

pochopily a že ji uzavírají o své svobodné vůli.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu 

veřejné správy České republiky.
10. Smlouva je vystavena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních.

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu jeho 
předchozím schválením Radou města Přerova na její …. schůzi konané dne ………………….., 
usnesením č. ………………
.

V Přerově dne                                     V Brně dne

Za povinného:                                                            Za oprávněného:

----------------------------- -----------------------------
Pavel Košutek RNDr. Jan Hodovský
náměstek primátora generální ředitel


