
Smlouva 
podle ust. § 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany: 

1. O l o m o u c k ý  k r a j, IČO: 60 60 94 60, se sídlem Krajského úřadu v Olomouci
Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, 
zastoupený 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací - právo hospodaření se 
svěřeným majetkem Olomouckého kraje 
IČO: 70960399, DIČ: CZ70960399 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka č.100 
dnem 14.11.2002 
se sídlem: Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, 
kterou zastupuje: 
bankovní spojení 
( dále jako „vlastník") 

a 

2. U n i v e r z i t a P a I a c k é h o v O I o m o u c i 

veřejná vysoká škola - režim existence podle zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČ: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
zastoupení: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O., rektor 
bankovní spojení:
číslo účtu:

( dále jako „stavebník") 

( oba též jako „smluvní strana" nebo „smluvní strany") 

uzavírají v souladu s ustanovením§ 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

smlouvu o právu provést stavbu 

I. 

Vlastník pozemku má na základě nabývacích titulů uvedených v listu vlastnictví vlastnické právo 
k pozemku p.č. 1116/6, v k.ú. Nová Ulice (silnice č. II/635). Uvedený pozemek je zapsán na listu 
vlastnictví č. 8954 pro k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ( dále jen „dotčené nemovitosti"). 
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II. 

Předmětem této smlouvy je založení práva stavebníka provést stavbu „Rekonstrukce 
sportovní haly UP v Olomouci" na dotčené nemovitosti. 

Vlastník touto smlouvou povoluje stavebníkovi stavět na dotčené nemovitosti stavbu 
,,Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci" v souladu s přiloženou dokumentací. 

1. Stavebník se zavazuje dodržet/splnit : 
Podmínky stanovené ve vyjádření SSOK SU Olomouc ze dne 17.1.2019, 
č.j. SSOK-OL 318/2019/Šk 

2. Nesplní-li stavebník podmínky uvedené v předchozím odstavci, vyhrazuje si vlastník 
nemovitosti právo od této smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není dotčeno právo vlastníka 
nemovitosti na náhradu škody. 

III. 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom 
vyhotovení obdrží každá smluvní strana. Jedno vyhotovení bude předloženo příslušnému 
stavebnímu úřadu jako příloha žádosti stavebníka o povolení k realizaci stavby specifikované 
v článku II. této smlouvy. 

2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních 
stran. 

3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými a číslovanými dodatky uzavřenými mezi 
oběma smluvními stranami této smlouvy. 

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, 
srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Olomouci dne 
3 � ·06- ZGZO 
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V Olomouci dne: �, �- 2-02....0 

prof.Mgr.Jaroslav Miller, M.A., P 
rektor UP 
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