
1 

 

číslo smlouvy: SML/1735/2017 

 

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, zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

Statutární město Přerov 

se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem 

IČ 00301825 

DIĆ: CZ00301825 

(dále jen „Město“) 

 

a 

 

R*** Š****, IČ: 68928955, ***,   

(dále jen „Žadatel“) 

 

 

tuto 

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

  

I. 

Prohlášení 

 

1. Žadatel je vlastníkem nemovitostí  – pozemků parc.č. 719/3, 719/4 a 723/14 vedených pro 

k.ú. Kozlovice u Přerova Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovištěm Přerov. 

 

2.  Žadatel má v úmyslu provést uložení inženýrských sítí a vybudování zpevněných ploch 

(veřejně přístupná komunikace a chodník) pro novostavby rodinných domů, přičemž záměrem budou 

dotčeny pozemky KN p. č. 213, 723/8, 723/14, 722/8, 718/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova (dále jen 

„Záměr“).  

 

Vlastníkem pozemků  p.č. 722/8 a 718/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova je společnost AGENTURA H + 

N, v.o.s., IČ: 41192826, Komunardů 442/16, Holešovice, 170 00 Praha 7. 

 

Vlastníkem pozemku p.č.213, 723/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova je statutární město Přerov. 

 

3. Záměrem Žadatele budou dotčeny následující systémy veřejné technické infrastruktury ve 

vlastnictví města: 

a) stávající veřejné osvětlení na pozemku parc.č. 213, 723/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

b) stávající zpevněné plochy (komunikace a chodník) na pozemku KN parc.č. 723/8  v k.ú. 

Kozlovice 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 ve vlastnictví města a vybudovat novou veřejnou infrastrukturu: 

 

a) veřejné osvětlení v celkové délce 170 m – jedná se o dva samostatné paprsky rozvodu VO 

navazující na již provedené rozvody VO, a to paprsek V1 v délce 80 m na pozemcích p.č. 

723/8, 723/14, 722/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova a paprsek V2 v délce 90 m na pozemku p.č. 

213 v k.ú. Kozlovice u Přerova.  

b) zpevněné plochy (veřejně přístupná komunikace a chodník) budou umístěny na pozemcích 

p.č. 723/14, 722/8 a 718/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova. Jedná se o přímou komunikaci se 

slepým zakončením s obratištěm, v délce 79 m, šířce 5,5 m mezi obrubníky. Podél 

komunikace bude veden pravostranný chodník o šířce 1,5 m. Zpevněné plochy budou 

odvodněny příčným a podélným sklonem do vsakovacího průlehu.  

a to v rozsahu a způsobem jak je uvedeno v Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo zařízení (DUR), části A – Průvodní zpráva, části B – Souhrnná technická zpráva a situace 

(zpracovatel Jan Andrés, IČ: 60986859, Fügnerova 12, 779 00 Olomouc). 

 

2. Kopie Dokumentace  pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) - části A – 

Průvodní zpráva, části B – Souhrnná technická zpráva a situace, uvedené v čl. II. odst. 1 je nedílnou 

součástí této smlouvy. 

 

 

III. 

Podíly účastníků na financování Záměru  

a způsob vybudování Záměru 

 

1. Žadatel ponese 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. 

 

IV. 

Termíny plnění 

 

1. Žadatel se zavazuje využívat stávající veřejnou infrastrukturu, její změny a nově vybudovanou 

infrastrukturu nejpozději od 01.01.2021, 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 stavebního zákona nebo započetí užívání v souladu s ustanovení § 120 

stavebního zákona 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 2017 a ukončením nejpozději do 31.12.2020. 
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V. 

Odpovědnost a záruky žadatelů 

 

1. Žadatel 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, zavazuje provést na 

pozemcích uvedených v čl. I. odst. 2 této smlouvy taková opatření, která jsou nezbytná k zabránění 

ohrožení veřejných zájmů. 

 

2.  Žadatel se v případě, že nedojde k realizaci navrhovaného Záměru v termínu sjednaném 

v čl. IV. této smlouvy, zavazuje zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý den prodlení 

se splněním tohoto závazku počínaje dnem 01.01.2021. 

 

3.  Město má právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti Žadatelů, ke které se 

vztahuje smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy; § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.  

 

 

 

VI. 

Financování Záměru 

 

1. Žadatel se zavazuje nést celý náklad na realizaci Záměru uvedeného v čl. I. odst. 2 v rozsahu 

dle čl. II odst. 1 této smlouvy sám. Žadatel se zavazuje 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. Převzetí dotčených pozemků určených k realizaci Záměru i dodržování podmínek realizace 

staveb a stavebních objektů stanovených statutárním městem Přerovem, zastoupeným Odborem 

správy majetku a komunálních služeb, se řídí  Smlouvou o právu provést stavbu č. MMPr-

SML/1357/2017 ze dne 06.03.2017, Smlouvou o budoucí darovací smlouvě č………………………. 

ze dne ………………….. a Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 

…………………. ze dne ……………………. , uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a 

Žadatelem. Uvedené smlouvy jsou nedílnou přílohou této smlouvy 

2. Po realizaci Záměru se Město zavazuje převzít a provozovat nově vybudovanou veřejnou 

infrastrukturu: veřejné osvětlení a zpevněné plochy (veřejnou komunikaci vč. odvodnění a chodník). 

Převzetí vybudované veřejné infrastruktury vč. dotčených pozemků je řešeno Smlouvou o budoucí 

smlouvě darovací č………………………. ze dne ………………….. a Smlouvou o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene - služebnosti č. ………..…………. ze dne ………..……………., 

obě uzavřené mezi statutárním městem Přerovem a Žadatelem. 

3. Převzetí a provozování dalších částí zrealizovaných změn stávající veřejné infrastruktury, 

která není ve vlastnictví města, a nově vybudované veřejné infrastruktury řeší Žadatelé následujícími 

zvláštními smlouvami s vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné infrastruktury. 
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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. Žadatel se zavazuje oznamovat nejpozději do pěti dnů Městu změnu adresy svého bydliště a 

změnu adresy pro doručování písemností.  

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

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova na jeho …….. zasedání 

konaném dne ……….., a to usnesením č. …………….. 

5. Žadatel bere na vědomí, že celý obsah této smlouvy může být poskytnut na základě žádosti o 

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Žadatel rovněž souhlasí s tím, že celý obsah této smlouvy bude zveřejněn na 

Portálu veřejné správy České republiky. Při poskytnutí informace nebo zveřejnění této smlouvy 

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 ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Město a 2 vyhotovení obdrží  

Žadatel. 

8. Účastník této smlouvy prohlašuje, že souhlasí s jejím obsahem. Smlouva byla sepsána na 

základě pravdivých údajů, vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli. 

 

 

V ………………..dne: ……….   V…………….dne:……….. 

 

 

 

 

 

 

….........................................                                      ...........................................…… 

 Statutární město Přerov R*** Š*** 

zastoupené Pavlem Košutkem  žadatel 

 náměstkem primátora 

 

 

 

 

        


