
SPOLEČNÉ   PROHLÁŠENÍ 
 

My, níže podepsaní 

JUDr. Lenka Příkazská, advokátka č. evid. ČAK 8729, HSP & Partners advokátní kancelář, v.o.s., 

se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, pobočka Čechova 1184/2, Přerov, 

a Mgr. Jan Grepl, advokát č. evid. ČAK 19709, se sídlem Palackého 151/10, 796 01 Prostějov, 

tímto společně prohlašujeme, že: 

• společnost TEPLO - CHLAD  s.r.o., IČO: 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 750 02 

Přerov (dále jen „Společnost“) písemně oslovila všechny vlastníky pozemků dotčených 

existencí veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí přes pozemky parc. č. 171/17, 

171/1, 172/3, 157/5, 167/1, 166, 157/6, 157/2, 151, vše v katastrálním území Kozlovice 

u Přerova a nabídla jim uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – o zřízení věcného 

břemene, která by Společnost zavazovala bezúplatně zřídit věcné břemeno – služebnost 

cesty na dobu neurčitou, a to na pozemcích parc. č. 157/5, 167/1, 166, 157/6, 152/7, 

151, vše v katastrálním území Kozlovice u Přerova (dále jen „Pozemky“), pakliže nabude 

Společnost  vlastnické právo k Pozemkům; 

• mezi Společností a 13 zájemci byla dne 29. 11. 2021 uzavřena smlouva o smlouvě 

budoucí – o zřízení věcného břemene (dále jen „Smlouva“), na základě které Společnost 

na výzvu zájemců po nabytí vlastnického práva k Pozemkům zřídí bezúplatně shora 

specifikovanou služebnost cesty; 

• Smlouvou se zájemci a Společnost dohodli po nabytí vlastnického práva k Pozemkům ve 

prospěch Společnosti společně požádat Městský úřad v Lipníku nad Bečvou o přerušení 

správního řízení na určení existence veřejně přístupné účelové komunikace vedené pod 

sp. zn. MU/14264/2021/SÚ-SH s tím, že po dobu účinnosti Smlouvy nebudou iniciovat 

pokračování tohoto správního řízení a ani nebudou vznášet nový obdobný nárok; 

• Smlouvou se navrhovatelé předmětného správního řízení zavázali po vzniku uvedené 

služebnosti vzít svůj návrh na určení existence veřejně přístupné účelové komunikace 

zpět; 

 

 V Přerově dne: V Prostějově dne: 
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