
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky:

O l o m o u c k ý   k r a j  ,  
IČ: 60609460, 
se sídlem Krajského úřadu v Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11,  

zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací
IČO: 70960399
DIČ: CZ70960399
se sídlem: Olomouc, Lipenská 120, PSČ  772 11,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle Pr.,
vložka 100 dnem 14.11.2002
zast. Ing. Ivo Černý, technický náměstek Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.
bankovní spojení Komerční banka Prostějov, číslo bankovního účtu: 11338701/0100

- vykonávající právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje na základě 
zřizovací listiny č.j. H-325/2002 ze dne 28.2.2002 a jejích dodatků

(jako vlastník nemovitosti či budoucí povinný)

a 

Statutární město Přerov
IČO: 00301825
se sídlem: Bratrská 34, 750 11, Přerov 
zastoupené: Pavlem Košutkem, náměstkem primátora  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-1884482379/0800
telefon: 581 268 111
e-mail: posta@prerov.eu

(jako budoucí oprávněný)

a

GALERIE Přerov s.r.o., 
IČ: 294 52 945
se sídlem Dukelská brána 7, Prostějov, PSČ: 796 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54478
zastoupená jednatelem Ing. Radovanem Pilichem

(dále jako „investor a stavebník“)

Článek 1.
Základní ustanovení

1. Budoucímu povinnému přísluší na základě rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů 
(zák. č. 157/2000 Sb.) vlastnické právo a to k pozemkům zapsaným na LV č.13222 pro k.ú.
Přerov, obec Přerov, pozemek p.č. 4951/1, ostatní plocha/silnice, o výměře 6780 m

2
(dále jen 

služebný pozemek).         



                                  

2. Stavebník provádí stavbu „Obchodní galerie Přerov – přechod přes ulici Šířava“ (dále jen 
stavba), na pozemku budoucího povinného citovaného v čl. 1. odst. 1. Rozsah, v jakém stavba 
stavebníka zasáhne služebný pozemek, je zakreslen na přiloženém situačním plánu.  

3. Budoucí oprávněný je vlastníkem místní komunikace vybudované na pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. 
Přerov a stane se vlastníkem přechodu pro chodce se středovým ostrůvkem vybudovaného  
v rámci stavby „Obchodní galerie Přerov – přechod přes ulici Šířava“.

Článek 2.
Budoucí služebnost

1. Budoucí oprávněný se zavazuje,  že do jednoho roku od uzavření této smlouvy zašle budoucímu 
povinnému doporučeným dopisem, případně emailem, návrh smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž 
podstatné náležitosti jsou uvedeny v části B. této smlouvy, opatřeného přílohami, a to:

a) geometrickým plánem se zaměřením služebnosti,
b) odborným posouzením znalce, příp. znaleckým posudkem o ceně za zřízení služebnosti,
c) předávacím protokolem stavby,

a vyzve jej k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. 

2. Účastníci se zavazují uzavřít mezi sebou smlouvu o zřízení služebnosti do jednoho měsíce od 
doručení návrhu smlouvy, který bude splňovat náležitosti sjednané touto smlouvou a stanovené 
obecně závaznými právními předpisy, včetně příloh dle předchozího ustanovení.

Článek 3.
Závazky stavebníka

1. Stavebník se zavazuje, že do 1 měsíce ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými 
právními předpisy pro užívání dokončené stavby, která je specifikována v čl. 1. odst. 2 smlouvy, 
doručí budoucímu povinnému ze služebnosti doklad o povolení užívání stavby, která je 
specifikována v čl. 1 odst. 2 smlouvy, geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem, kterým bude zaměřen rozsah služebnosti na služebném pozemku v počtu 4 vyhotovení a 
předávací protokol stavby.

2. Stavebník se zavazuje, že budoucímu povinnému ze služebnosti uhradí náklady spojené 
s vyhotovením znaleckého posudku na stanovení hodnoty služebnosti, a to do 10 dnů ode dne 
doručení výzvy budoucího oprávněného ze služebnosti k úhradě nákladů spojených 
s vyhotovením znaleckého posudku.

3. Stavebník se zavazuje, že uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad služebnosti 
do katastru nemovitostí, který bude podán na základě smlouvy o zřízení služebnosti dle čl. 2
odst. 2 smlouvy, a to do 10 dnů ode dne doručení výzvy budoucího oprávněného ze služebnosti 
k úhradě správního poplatku.

4. Nepředloží-li stavebník budoucímu povinnému ze služebnosti doklady uvedené v odst. 1 a 2 
tohoto článku smlouvy, je stavebník povinen uhradit budoucímu povinnému ze služebnosti 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy 

budoucího povinného ze služebnosti k úhradě smluvní pokuty stavebníkovi.



Článek 3.
Obecné náležitosti smlouvy o zřízení služebnosti

1. Vlastník nemovitosti, jako povinný zřizuje ve prospěch oprávněného služebnost, a to služebnost 
přechodu pro chodce s ostrůvkem, spočívající v strpění uložení a provozování přechodu pro 
chodce s ostrůvkem, která bude váznout na služebném pozemku p.č.4951/1 ostatní plocha/silnice, 
zapsaném na LV č.13222 pro k.ú. Přerov, obec Přerov, v rozsahu, jak je zakresleno v 
geometrickém plánu na zaměření služebnosti. Povinný se dále zavazuje strpět provádění 
veškerých oprav, běžné údržby, rekonstrukce či odstranění přechodu pro chodce s ostrůvkem a 
jeho součástí a strpět vstup oprávněných a jím pověřených třetích osob za tímto účelem na 
předmětný služebný pozemek.

1. Oprávněný ze služebnosti toto právo přijímá a povinný ze služebnosti se zavazuje toto právo trpět 
a respektovat.

2. Oprávnění jsou povinni před prováděním oprav a údržby stavby toto oznámit straně povinné.

3. Oprávněný a všechny osoby jimi pověřené a zmocněné se budou chovat tak, aby co v nejmenší 
míře omezovaly povinného ve výkonu vlastnických práv a aby co nejvíce šetřily jeho majetek.

4. V případě, že oprávněný způsobí v souvislosti s výkonem práva odpovídající pozemkové           
služebnosti, tj. opravami nebo provozem stavby, povinnému škodu na majetku, je oprávněný povi-
nen tuto škodu na své náklady odstranit. Pokud nelze tuto škodu naturálním způsobem odstranit, je
oprávněný povinen ji uhradit v plné výši bez zbytečného odkladu. 

6. Oprávněný je povinen zajistit podání návrhu na zápis služebnosti do katastru nemovitostí. Veškeré 
náklady související se zřízením služebnosti, zejména náklady spojené se sepisem smlouvy,
zpracováním odborného posouzení znalce nebo zpracování znaleckého posudku, podáním návrhu 
na vklad, úhradou správního poplatku apod., se zavazuje nést strana oprávněná

7. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou.

8. Náklady vznikající v souvislosti s vybudováním, údržbou a opravami stavby je povinen hradit
oprávněný.

Článek 4.
Úhrada za služebnost

1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že služebnost je zřízena úplatně, a to formou jednorázové 
úplaty. Způsob stanovení jednorázové úplaty bude na základě odborného posouzení soudním 
znalcem (cena v místě a čase obvyklá), dle směrnice SSOK č. SM 46-2014. Jednorázovou 
úplatu uhradí investor bezhotovostním převodem na účet povinného z věcného břemene.

2. Nedosáhne-li výpočet náhrady částky 1.000,- Kč, je stanovena náhrada za zřízení služebnosti 
v minimální výši 1.000,- Kč bez DPH. Daňový doklad bude vystaven a zaslán investorovi do 15 
dnů od podpisu smlouvy o zřízení služebnosti posledním z účastníků. Splatnost daňového 
dokladu bude 21 dnů od jeho vystavení. Platba bude provedena v hotovosti nebo převodem na 
účet SSOK, vedený u Komerční banky Prostějov č. ú. 11338701/0100.



C.
Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení 
smlouvy.

2. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž budoucí povinný a 
budoucí oprávněný obdrží dvě vyhotovení a investor obdrží jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobod-
né vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné 
správy České republiky.

Doložka podle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu dle této smlouvy 
podmíněná jejím schválení na ... zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne …….., 
usnesením číslo ……………..

V Olomouci dne V   Přerově dne

..................................................... ...................................................
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Statutární město Přerov
Ing. Ivo Černý, technický náměstek Pavel Košutek, náměstek primátora

V ……….dne

………………………………………………..
GALERIE Přerov s.r.o.
Ing. Radovan Pilich, jednatel společnosti


