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Spisový znak.podznak – 56.4, skartační znak/skart. lhůta – A/15

Spisová značka: S-SMOL/150138/2016/OMAJ                  Č. j.: SMOL/189000/2016/OMAJ/SMV/Sul

Stavba: „Protipovodňová opatření – II. B etapa – související investice“
             „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II. B etapa“

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ

O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI
č. OMAJ-SMV/BVB/002434/2016/Sul,

kterou uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen občanský 
zákoník) 

tyto smluvní strany:

1) Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,
zastoupený 1. zástupcem generálního ředitele Povodí Moravy, s.p. 
Dr. Ing. Antonínem Tůmou,

     zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 
     13565,
     IČ 708 90 013,
     DIČ CZ70890013,
     bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov,
     číslo účtu: ,

na straně jedné jako budoucí vlastník pozemků (dále jen „budoucí povinný“)

a

2) Statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc,
zastoupené náměstkem primátora Mgr. Filipem Žáčkem,

     IČ 00 29 93 08,
DIČ CZ00299308,

     bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc,
     číslo účtu: ,

na straně druhé jako budoucí vlastník nemovitých věcí (dále jen „budoucí oprávněný“).

Preambule

V souvislosti s uzavřením Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJ-SMV/BDS/002433/2016/Sul mezi smluvními 
stranami tyto dále uzavírají tuto smlouvu, a to za účelem úpravy vzájemných práv 
a povinností v souvislosti s realizací stavby „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II. 
B etapa“ (dále jen „Protipovodňové opatření“) budoucím povinným a stavby s názvem 
„Protipovodňová opatření – II. B etapa – související investice“ (dále jen „Související 
investice“) budoucím oprávněným, která úzce souvisí se stavbou Protipovodňového opatření.
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Čl. 1

Budoucí povinný je budoucím vlastníkem částí pozemků parc. č. 94/91 ostatní plocha
o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 ostatní plocha o výměře 2294 m2, parc. č. 94/10 ostatní 
plocha o výměře 2764 m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha o výměře 751 m2, parc. č. 94/33 
ostatní plocha o výměře 18 m2, parc. č. 93/27 ostatní plocha o výměře 1068 m2, 
parc. č. 93/22 ostatní plocha o výměře 174  m2, parc. č. 94/84 ostatní plocha o výměře 
620 m2, parc. č. 94/96 ostatní plocha o výměře 6635 m2 a parc. č. 124/21 ostatní plocha
o výměře 628 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a dále částí pozemků 
parc. č. 964 ostatní plocha o výměře 1189 m2, parc. č. 624/1 ostatní plocha o výměře 1 m2
a parc. č. 967 ostatní plocha o výměře 234 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jak 
je vše ke dni podpisu této smlouvy zapsáno na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc (dále jen „předmětné pozemky”). 
Vlastnické právo k předmětným pozemkům budoucí povinný nabude na základě Darovací 
smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, kterou hodlají smluvní strany uzavřít ve smyslu 
čl. V. odst. 4. Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti č. OMAJ-SMV/BDS/002433/2016/Sul uzavřené mezi smluvními stranami.

Čl. 2

Budoucí oprávněný plánuje v souvislosti s realizací stavby Protipovodňového opatření 
vybudovat na předmětných pozemcích stavbu označenou jako „Související investice“. 
V rámci stavby Souvisejících investic budou budoucím oprávněným vybudovány stavby 
SO 19.0.1 Vyhlídková terasa 1 - u Husova sboru na  částech pozemků parc. č. 94/91 ostatní 
plocha o výměře 204 m2 a parc. č. 94/5 ostatní plocha o výměře 2294 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, SO 19.0.2 Vyhlídková terasa 2 - u VŠ kolejí 
na části pozemku parc. č. 94/10 ostatní plocha o výměře 2764 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, SO 19.2 Komunikace a chodníky v ul. Blahoslavova na částech pozemků 
parc. č. 94/5 ostatní plocha o výměře 2294 m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha o výměře 
751 m2 a parc. č. 94/33 ostatní plocha o výměře 18 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, SO 19.1 Komunikace a chodníky v ul. Nábřeží na částech pozemků 
parc. č. 93/27 ostatní plocha o výměře 1068 m2 a parc. č. 93/22 ostatní plocha o výměře 
174 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, SO 14.2 Přeložky veřejného osvětlení 
na částech pozemků parc. č. 94/5 ostatní plocha o výměře 2294 m2, parc. č. 94/12 ostatní 
plocha o výměře 751 m2, parc. č. 94/33 ostatní plocha o výměře 18 m2, parc. č. 93/27 ostatní 
plocha o výměře 1068 m2, parc. č. 94/10 ostatní plocha o výměře 2764 m2, parc. č. 94/84 
ostatní plocha o výměře 620 m2, parc. č. 94/96 ostatní plocha o výměře 6635 m2
a parc. č. 124/21 ostatní plocha o výměře 628 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
a dále na části pozemku parc. č. 964 ostatní plocha o výměře 1189 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, SO 20.2 Cyklostezka (levý břeh) na částech pozemků parc. č. 624/1 ostatní plocha 
o výměře 1 m2, parc. č. 964 ostatní plocha o výměře 1189 m2 a parc. č. 967 ostatní plocha 
o výměře 234 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a SO 16.6.2 Přeložka kabelů 
MERIT na části pozemku parc. č. 967 ostatní plocha o výměře 234 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc. Budoucí umístění uvedených staveb je vyznačeno v Dokumentaci 
pro provedení stavby „Protipovodňová opatření – II. B etapa – související investice“ 
z dubna 2016 vypracované společností HBH Projekt spol. s r.o., pracoviště Olomouc, 
Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc (dále jen „předmětná dokumentace pro provedení 
stavby“). Rozsah dotčení jednotlivých částí pozemků výše uvedenými stavbami SO 19.0.1 
Vyhlídková terasa 1 - u Husova sboru a SO 19.0.2 Vyhlídková terasa 2 - u VŠ kolejí
(obě shodně pod označením „SO 19.0“), a dále stavbami SO 19.2 Komunikace a chodníky 
v ul. Blahoslavova a SO 19.1 Komunikace a chodníky v ul. Nábřeží je patrný z výkresu 
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„Přesah záboru stavby II.B a souvis. investic města“ z března 2016, který tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako příloha č. 1.
Uzavřením této smlouvy budoucí povinný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, uděluje budoucímu oprávněnému právo provést stavbu Souvisejících 
investic, a to  SO 19.0.1 Vyhlídková terasa 1 - u Husova sboru, SO 19.0.2 Vyhlídková terasa 
2 - u VŠ kolejí, SO 19.2 Komunikace a chodníky v ul. Blahoslavova, SO 19.1 Komunikace 
a chodníky v ul. Nábřeží, SO 14.2 Přeložky veřejného osvětlení, SO 20.2 Cyklostezka (levý 
břeh) a SO 16.6.2 Přeložka kabelů MERIT na předmětných pozemcích tak, jak je vymezeno 
v Čl. 2 odst. 1. této smlouvy a v rozsahu dle předmětné dokumentace pro provedení stavby.

Čl. 3

Budoucí oprávněný je povinen nejpozději do 18 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu 
pro stavby SO 19.0.1 Vyhlídková terasa 1 - u Husova sboru, SO 19.0.2 Vyhlídková terasa 2 
- u VŠ kolejí, SO 19.2 Komunikace a chodníky v ul. Blahoslavova, SO 19.1 Komunikace 
a chodníky v ul. Nábřeží, SO 14.2 Přeložky veřejného osvětlení a SO 20.2 Cyklostezka (levý 
břeh) předložit budoucímu povinnému geometrický plán pro vymezení rozsahu služebnosti, 
který budoucí oprávněný pořídí na své náklady, nejpozději však do 31. 12. 2023.

Nejpozději do 90 dnů od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu SO 14.2 Přeložky 
veřejného osvětlení je budoucí oprávněný povinen uvést předmětné touto stavbou dotčené 
pozemky na své náklady do původního stavu. 

V případě, že geometrickým plánem bude zjištěno, že rozsah zřizované služebnosti je odlišný
od plánovaného umístění staveb SO 19.0.1 Vyhlídková terasa 1 - u Husova sboru, 
SO 19.0.2 Vyhlídková terasa 2 - u VŠ kolejí, SO 19.2 Komunikace a chodníky 
v ul. Blahoslavova, SO 19.1 Komunikace a chodníky v ul. Nábřeží, SO 14.2 Přeložky 
veřejného osvětlení a SO 20.2 Cyklostezka (levý břeh) dle předmětné dokumentace 
pro provedení stavby, budoucí povinný projedná zřízení služebnosti v rozsahu 
dle geometrického plánu v příslušných orgánech statutárního města Olomouce.

Čl. 4

Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti bez zbytečného odkladu 
od doručení písemné výzvy k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti druhé smluvní straně, 
nejpozději však do dvou let ode dne vydání kolaudačního souhlasu pro stavby 
SO 19.0.1 Vyhlídková terasa 1 - u Husova sboru, SO 19.0.2 Vyhlídková terasa 2 
- u VŠ kolejí, SO 19.2 Komunikace a chodníky v ul. Blahoslavova, SO 19.1 Komunikace 
a chodníky v ul. Nábřeží, SO 14.2 Přeložky veřejného osvětlení a SO 20.2 Cyklostezka (levý 
břeh). Výzvu k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti je oprávněna učinit každá 
ze smluvních stran poté, co bude geometrickým plánem zaměřeno umístění uvedených staveb 
na předmětných pozemcích. Smluvní strany si dohodly následující znění smlouvy o zřízení 
služebnosti:
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S M L O U V A   O   Z Ř Í Z E N Í   S L U Ž E B N O S T I,

kterou uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen občanský 
zákoník)

tyto smluvní strany:

1) Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,
zastoupený …………………….,

     zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 
     13565,
     IČ 708 90 013,
     DIČ CZ70890013,

jako vlastník pozemků (dále jen „povinný“)

a

2) Statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc,
zastoupené ……………………,

     IČ 00 29 93 08,
DIČ CZ00299308,

     jako vlastník nemovitých věcí (dále jen „oprávněný“),

naplňujíce tak Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJ-SMV/BVB/ 
002434/2016/Sul ze dne _________.

I.

Povinný je vlastníkem částí pozemků parc. č. 94/91 ostatní plocha o výměře 204 m2, 
parc. č. 94/5 ostatní plocha o výměře 2294 m2, parc. č. 94/10 ostatní plocha o výměře 2764 
m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha o výměře 751 m2, parc. č. 94/33 ostatní plocha o výměře 
18 m2, parc. č. 93/27 ostatní plocha o výměře 1068 m2, parc. č. 93/22 ostatní plocha 
o výměře 174  m2, parc. č. 94/84 ostatní plocha o výměře 620 m2, parc. č. 94/96 ostatní 
plocha o výměře 6635 m2 a parc. č. 124/21 ostatní plocha o výměře 628 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a dále částí pozemků parc. č. 964 ostatní plocha 
o výměře 1189 m2, parc. č. 624/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 967 ostatní plocha 
o výměře 234 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. _______
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc (dále jen 
„předmětné pozemky“).

Oprávněný prohlašuje, že je vlastníkem staveb SO 19.0.1 Vyhlídková terasa 1 - u Husova 
sboru umístěné na  částech pozemků parc. č. 94/91 ostatní plocha o výměře 204 m2 
a parc. č. 94/5 ostatní plocha o výměře 2294 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
SO 19.0.2 Vyhlídková terasa 2 - u VŠ kolejí umístěné na části pozemku parc. č. 94/10 
ostatní plocha o výměře 2764 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
SO 19.2 Komunikace a chodníky v ul. Blahoslavova umístěné na částech pozemků 
parc. č. 94/5 ostatní plocha o výměře 2294 m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha o výměře 
751 m2 a parc. č. 94/33 ostatní plocha o výměře 18 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, SO 19.1 Komunikace a chodníky v ul. Nábřeží umístěné na částech pozemků
parc. č. 93/27 ostatní plocha o výměře 1068 m2 a parc. č. 93/22 ostatní plocha o výměře 
174 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a SO 20.2 Cyklostezka (levý břeh)
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umístěné na částech pozemků parc. č. 624/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, 
parc. č. 964 ostatní plocha o výměře 1189 m2 a parc. č. 967 ostatní plocha o výměře 234 m2, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a dále stavby inženýrské sítě - SO 14.2 Přeložky
veřejného osvětlení umístěné na částech pozemků parc. č. 94/5 ostatní plocha o výměře 
2294 m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha o výměře 751 m2, parc. č. 94/33 ostatní plocha
o výměře 18 m2, parc. č. 93/27 ostatní plocha o výměře 1068 m2, parc. č. 94/10 ostatní 
plocha o výměře 2764 m2, parc. č. 94/84 ostatní plocha o výměře 620 m2, parc. č. 94/96
ostatní plocha o výměře 6635 m2 a parc. č. 124/21 ostatní plocha o výměře 628 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a na části pozemku parc. č. 964 ostatní plocha 
o výměře 1189 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc.

II.

Smluvní strany se dohodly, že povinný touto smlouvu zřizuje ve prospěch oprávněného 
služebnost umístění a užívání SO 19.0.1 Vyhlídková terasa 1 - u Husova sboru 
na  částech pozemků parc. č. 94/91 ostatní plocha o výměře 204 m2 a parc. č. 94/5 ostatní 
plocha o výměře 2294 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající v právu 
umístění, užívání, údržby, opravy, úpravy a odstranění stavby SO 19.0.1 Vyhlídková terasa 1 
- u Husova sboru na stavbou dotčených pozemcích, v rozsahu, jak je vyznačeno 
geometrickým plánem č. ________ ze dne ______, který tvoří nedílnou součást této smlouvy,

služebnost umístění a užívání SO 19.0.2 Vyhlídková terasa 2 - u VŠ kolejí na části 
pozemku parc. č. 94/10 ostatní plocha o výměře 2764 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, spočívající v právu umístění, užívání, údržby, opravy, úpravy a odstranění stavby 
SO 19.0.2 Vyhlídková terasa 2 - u VŠ kolejí na stavbou dotčeném pozemku, v rozsahu, jak 
je vyznačeno geometrickým plánem č. _______ ze dne ______, který tvoří nedílnou součást 
této smlouvy,

služebnost umístění a provozování SO 19.2 Komunikace a chodníky v ul. Blahoslavova 
na částech pozemků parc. č. 94/5 ostatní plocha o výměře 2294 m2, parc. č. 94/12 ostatní 
plocha o výměře 751 m2 a parc. č. 94/33 ostatní plocha o výměře 18 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající v právu umístění, provozování, 
údržby, opravy, úpravy a odstranění stavby SO 19.2 Komunikace a chodníky 
v ul. Blahoslavova na stavbou dotčených pozemcích, v rozsahu, jak je vyznačeno 
geometrickým plánem č. _______ ze dne ______, který tvoří nedílnou součást této smlouvy,

služebnost umístění a provozování SO 19.1 Komunikace a chodníky v ul. Nábřeží
na částech pozemků parc. č. 93/27 ostatní plocha o výměře 1068 m2 a parc. č. 93/22 ostatní 
plocha o výměře 174 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající v právu 
umístění, provozování, údržby, opravy, úpravy a odstranění stavby SO 19.1 Komunikace 
a chodníky v ul. Nábřeží na stavbou dotčených pozemcích, v rozsahu, jak je vyznačeno 
geometrickým plánem č. _______ ze dne ______, který tvoří nedílnou součást této smlouvy,

služebnost umístění a provozování SO 14.2 Přeložky veřejného osvětlení na částech 
pozemků parc. č. 94/5 ostatní plocha o výměře 2294 m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha 
o výměře 751 m2, parc. č. 94/33 ostatní plocha o výměře 18 m2, parc. č. 93/27 ostatní plocha 
o výměře 1068 m2, parc. č. 94/10 ostatní plocha o výměře 2764 m2, parc. č. 94/84 ostatní 
plocha o výměře 620 m2, parc. č. 94/96 ostatní plocha o výměře 6635 m2 a parc. č. 124/21 
ostatní plocha o výměře 628 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a na části
pozemku parc. č. 964 ostatní plocha o výměře 1189 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
spočívající v právu umístění, provozování, údržby, opravy, úpravy a odstranění stavby 
SO 14.2 Přeložky veřejného osvětlení na stavbou dotčených pozemcích, v rozsahu, 
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jak je vyznačeno geometrickým plánem č. ______ ze dne ______, který tvoří nedílnou 
součást této smlouvy,
služebnost umístění a provozování SO 20.2 Cyklostezka (levý břeh) na částech pozemků 
parc. č. 624/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 964 ostatní plocha o výměře 1189 m2
a parc. č. 967 ostatní plocha o výměře 234 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
spočívající v právu umístění, provozování, údržby, opravy, úpravy a odstranění stavby 
SO 20.2 Cyklostezka (levý břeh) na stavbou dotčených pozemcích, v rozsahu, 
jak je vyznačeno geometrickým plánem č. _______ ze dne ______, který tvoří nedílnou 
součást této smlouvy,
(dále je „služebnost“).

Oprávněný služebnost přijímá a povinný je povinen toto právo trpět.

Služebnost se sjednává jako časově neomezená. Služebnost se zřizuje k předmětným 
pozemkům dotčeným vždy danou stavbou a zavazuje tak povinného a každého dalšího 
vlastníka předmětných pozemků ve prospěch oprávněného.

III.

Oprávněný je povinen při výkonu svých oprávnění dle této smlouvy co nejvíce šetřit práv 
povinného. Oprávněný je dále povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě 
na předmětných pozemcích a po skončení jakýchkoliv prací je povinen uvést předmětné 
pozemky do původního stavu.

Ve vztahu ke služebnosti umístění a provozování inženýrské sítě - SO 14.2 Přeložky 
veřejného osvětlení se pro práva a povinnosti smluvních stran v případě řešení havarijních 
stavů uplatní úprava uvedená v ustanovení § 1268 občanského zákoníku.

Oprávněný nese ze svého náklady spojené s umístěním, užíváním, resp. provozováním, 
údržbou, opravou, úpravou a odstraněním staveb SO 19.0.1 Vyhlídková terasa 1 - u Husova 
sboru, SO 19.0.2 Vyhlídková terasa 2 - u VŠ kolejí, SO 19.2 Komunikace a chodníky 
v ul. Blahoslavova, SO 19.1 Komunikace a chodníky v ul. Nábřeží, SO 14.2 Přeložky
veřejného osvětlení a SO 20.2 Cyklostezka (levý břeh).

IV.

Služebnost se sjednává bezúplatně.

Kapitalizovaná hodnota práva každé jedné služebnosti činí 1.000,- Kč.

V.

Služebnost podle této smlouvy vzniká v souladu s ustanovením § 1262 občanského zákoníku 
zápisem do veřejného seznamu. Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh                       
na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu.
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Návrh na zahájení vkladového řízení podá oprávněný příslušnému katastrálnímu úřadu 
bezodkladně po podpisu této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení 
vkladu do katastru nemovitostí uhradí oprávněný. 

V případě, že katastrální úřad zamítne, a to z jakéhokoliv důvodu, povolení vkladu 
služebnosti do katastru nemovitostí dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany k odstranění 
katastrálním úřadem uvedených vad, pro které byl vklad zamítnut, a k uzavření nové smlouvy 
o zřízení služebnosti s podstatnými náležitostmi shodnými s touto smlouvou. 

VI.

Statutární město Olomouc podpisem této smlouvy potvrzuje, že toto právní jednání bylo 
schváleno Radou města Olomouce dne 29. 8. 2016.

VII.

Povinný bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut 
žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem 
Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení je určeno pro vkladové 
řízení, jedno vyhotovení obdrží povinný a jedno vyhotovení oprávněný.

V Brně dne                        V Olomouci dne

Povodí Moravy, s.p.                                                Statutární město Olomouc                           

Čl. 5

Dojde-li k převodu jakéhokoli převoditelného práva či povinnosti z této smlouvy kteroukoli 
smluvní stranou na třetí osobu, zavazuje se převádějící smluvní strana současně převést na 
tuto třetí osobu i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, případně zajistit uzavření 
smlouvy shodného obsahu a za shodných podmínek s touto smlouvou.
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Čl. 6

Statutární město Olomouc podpisem této smlouvy potvrzuje, že toto právní jednání bylo 
schváleno Radou města Olomouce dne 29. 8. 20106.

Čl. 7

Budoucí povinný bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být
poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním
městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, když každá smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení.

V Brně dne 16. 12. 2016                                            V Olomouci dne 30. 12. 2016

 Budoucí povinný:                                                  Budoucí oprávněný:

                   

                            

Povodí Moravy, s.p.
zastoupený 1. zástupcem generálního ředitele 
Povodí Moravy, s.p. 
Dr. Ing. Antonínem Tůmou

Statutární město Olomouc                            
zastoupené náměstkem primátora                
Mgr. Filipem Žáčkem  




