
číslo smlouvy povinného: 979/2020—SML/Hra 
číslo smlouvy oprávněného: 562006 (1852- 

_ SMLOUVA o ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI 
vřená podle ust. 5 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 
1. Statutární město Brno 

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, 
IČO: 44992785, DIČ: cz 44992785, 
bankovní spojení : , 
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna, 
dále jen jako „oprávněný“ 
a 

. Povodí Moravy, s.p. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565, 
se sídlem: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, 
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013. 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. , 
zastoupený MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem, 
dále jen jako „povinný“ 

v souladu se závazkem obsaženým v nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti ze dne 26. 4. 201 7, č. sml. povinného: PM021315/201 7-ZDMaj/Have, 
č. sml. Oprávněného: 561 703183 7, ORGZ 786, uzavírají tuto smlouvu o zřízení služebnosti: 

, Článek |. 
Uvodní ustanovení 

. Povinný má dle 5 2 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a dle zákona č. 77/1997 Sb., o 
státním podniku, oba ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit s majetkem státu, 
mimo jiné i s pozemkem parc. č. 960/1, vodní plocha, v katastrálním území Husovice, 
obec Brno, zapsaným v katastru nemovitostí na listu vlastníctví č. 639 (dále jen 
„pozemek“). 

. Oprávněný je vlastníkem stavby mostu přes koryto významného vodního toku Svitava, 
umístěného na pozemku v rámci stavby „Most Valchařsk “ (investiční akce 
„Rekonstrukce ulice Valchařská), vybudované dle projektové dokumentace vyhotovené 
v červenci 2016 projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, 
jejíž charakteristika je vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavba“). 

. Článek II. 
Předmět smlouvy 

. Povinný touto smlouvou zřizuje oprávněnému za úplatu služebnost k pozemku v rozsahu 
stanoveném geometrickým plánem č. 1408-35/2020. Geometrický plán s vyznačením 
rozsahu služebnosti včetně ochranného pásma je přílohou a nedílnou součástí této 
smlouvy. 

. Služebnost spočívá v povinnosti povinného trpět: 
- umístění a provozování stavby na pozemku, 



- vstup oprávněného, jeho zaměstnanců nebo jím pověřených osob na pozemek po 
nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem provozování stavby, provádění její 
údržby a kontroly, jeji opravy v případě poruchy nebo jejího odstranění. 

. Oprávněný toto právo služebnosti přijímá a povinný se zavazuje ho trpět. 
„ Služebnost se zřizuje na dobu určitou, a to na dobu existence stavby. Výkon práva 

služebnosti a s ním souvisejících povinností bude započat dnem provedení vkladu práva. 
služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost zanikne v případě zániku stavby, 
případně pokud v důsledku změny poměrů pozbude účel, pro který byla zřízena. 
Přechodnou nemožností výkonu práva služebnost nezaniká. 

. Dojde-Ii ke změně povinného jako vlastníka pozemku nebo oprávněného jako vlastníka 
stavby, vstupuje tento nový subjekt do všech věcných oprávnění a povinností svého 
předchůdce sjednaných touto smlouvou. 

, _ Článek |||. 
Uplata za zřízení služebnosti 

. Služebnost se zřizuje úplatně. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za 
zřízení služebnosti ve výši 151 593 Kč (slovy: jedno sto padesát jeden tisíc pět set 
devadesát tři korun českých) bez DPH. Ktéto částce bude připočtena příslušná sazba 
DPH. Výše úplaty byla stanovena výnosovým způsobem (5 16b zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů) jako pětinásobek ročního užitku ve 
výši jednotkového nájemného dle platné cenové mapy pronájmu pozemků povinného 
( Kč/m2 3 rok) z plochy pozemku dotčené služebnosti (  m2). 

.. Oprávněný uhradí úplatu za zřízeni služebnosti na základě daňového dokladu, který mu 
povinný zašle po uzavření této smlouvy. Uplata bude uhrazena převodem na bankovní 
účet povinného uvedený vzáhlaví této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů od vystavení 
daňového dokladu, vždy však před podáním návrhu na vklad služebnosti do katastru 
nemovitostí. Po zaplacení úplaty zašle povinný oprávněnému potvrzení o úhradě, které 
bude přílohou návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí . 

. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a na provedení vkladu práva služebnosti do 
katastru nemovitostí uhradí oprávněný. 

. V případě prodlení oprávněného s úhradou úplaty za zřízení služebnosti má povinný v 
souladu s ustanovením & 1970 občanského zákoníku právo účtovat Oprávněněmu úrok 
z prodlení v dohodnuté výši 0,2% z dlužné částky denně za každý započatý den prodlení. 

Článek lV. 
Práva a povinností smluvních stran a odpovědnost za škody 

. Náklady spojené s běžným udržováním pozemku v rozsahu zřizované služebnosti nese 
oprávněný. 

. Oprávněný je povinen: 
- udržovat stavbu v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a 
podmínkami stanovenými správcem toku k projektové dokumentaci a technologii 
provádění stavby vg vodním toku, 
- respektovat podmínky užívání pozemku stanovené závazným rozhodnutím 
vodohospodářských orgánů, 
- předem písemně informovat povinného o provádění všech prací, které musí povinný 
trpět, 
- odstranit nebo finančně nahradit škody způsobené svojí činnosti nebo v příčinné 
souvislosti s provozem stavby na pozemku, 
- udržovat opevnění stavby a koryto toku před a pod stavbou, včetně čištění a 
odstraňování naplavenin a usazenin před a pod stavbou, 
- při průchodu velkých vod a ledů zabezpečit odstraňování plovoucích předmětů a ledů 
vtoku před a pod stavbou, aby tyto nebránily volnému průchodu vod, 



- v případě požadavku povinného na přeložení stavby, vyplývajícího z významných 
vodohospodářských zájmů na úpravu vodního díla, koryta vodního toku nebo jiných 
protipovodňových opatření, na vlastní náklady přeložit nebo odstranit stavbu. 

. V případě výkonu práva služebnosti kodvracení nebezpečí způsobeného závadou na 
stavbě, které by mohlo způsobit značné škody, je oprávněný oprávněn vstupovat na 
pozemek i bez předchozího upozornění. Oprávněný je však povinen povinného o 
provedených úkonech neprodleně vyrozumět. 

. Způsobí-li oprávněný na majetku povinného škodu, je povinen tuto škodu na své náklady 
odstranit. Pokud způsobenou škodu nelze odstranit naturálnim způsobem, je oprávněný 
povinen bez zbytečného odkladu poskytnout v plné výši ňnančni náhradu. Odpovědnost 
oprávněného za případné škody způsobené povinnému v důsledku výkonu práva 
služebnosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

. Oprávněný se zavazuje zabezpečit, aby při výkonu práva služebnosti bylo postupováno 
s obvyklou opatrnosti a s přihlédnutím ktomu, že se jedná o koryto vodního toku. Při 
výkonu práva služebnosti musí být postupováno s péči řádného hospodáře tak, aby při 
uplatňování tohoto práva nedošlo knarušeni stability koryta vodního toku a tím i 
protipovodňových opatření na toku. Může být použita pouze taková mechanizace a 
dopravní prostředky, u nichž nehrozí při jejich použití nebezpečí znečištění vody vtoku. 
Oprávněný je povinen zabezpečit, aby pozemek byl po každém provedení opravy nebo 
jiného nezbytného zásahu uveden do původního stavu. Po úpravě pozemku musí být tato 
úprava vždy předána zástupci příslušného provozu povinného, tedy provozu Brno, 
K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov, tel.: 543 423 441, e-mail: provozbrno©pmo.cz. 

. Povinný se zavazuje zdržet se všech činností a zásahů ohrožujících či poškozujících 
stavbu v mezích a hranicích služebnosti stanovených geometrickým plánem. Povinný 
odpovídá za škodu v případě, že byla oprávněnému způsobena zdůvodů ležících na 
straně povinného. 

. Povinný se zavazuje předem upozornit oprávněného na činnosti a úpravy na pozemku, 
které by mohly ohrozit provozuschopnost stavby nebo omezit přístup k ní. Takové činnosti 
je možné provádět jen s předchozím souhlasem oprávněného. Tato povinnost se 
nevztahuje na činnost povinného spojenou se správou vodního toku v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zejména na provádění 
běžné údržby vodního toku a vodních děl, včetně čištění nánosů a oprav či zpevňování 
břehů. 

Článek V. 
Vznik služebnosti, vklad práva do katastru nemovitostí 

. Právní účinky vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí nastávají k okamžiku, kdy 
návrh na vklad došel příslušnému katastrálnímu úřadu. 

. Smluvní strany se zavazuji poskytnout si v řízení o povolení vkladu práva služebnosti do 
katastru nemovitostí veškerou součinnost. 

. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad služebnosti do katastru nemovitostí podá 
oprávněný, který rovněž uhradí poplatky s tím související. 

0 

Článek vn. 
Závěrečná ustanovení 

. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě oboustranné, svobodné a vážně vůle. 
Obě smluvní strany shodně prohlašují , že na základě této smlouvy nebude žádná ze stran 
omezena ve svých právech více než je nezbytně nutné a žádná ze stran nezíská 
nepřiměřené výhody na úkor strany druhé. 

. Práva a povinnosti neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 



. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně 
metadat, byla uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v 
registru smluv uveřejní povinný. Povinný se zavazuje zaslat oprávněnému potvrzení o 
uveřejnění smlouvy. V souladu s ust. 5 6 zákona o registru smluv nabývá tato smlouva 
účinnosti dnem uveřejnění. 

. Smlouva může být měněna či doplňována pouze na základě písemných, oboustranně 
odsouhlasených a vzestupně číslovaných dodatků. 

. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž dvě obdrží 
povinný, jedno oprávněný a jedno vyhotovení je určeno jako příloha návrhu na vklad 
práva služebnosti do katastru nemovitostí. 

. Ministerstvo zemědělství jako zakladatel povinného udělilo písemný souhlas s návrhem 
této smlouvy dne 3. 11. 2020 pod č. ]. 53072/2020-MZE-15112. Z tohoto důvodu je 
vyloučeno přijetí návrhu s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek nebo odchylka 
podstatně nemění podmínky návrhu (& 1740 odst. 3 občanského zákoníku). 

. Oprávněný je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíčh předpisů 
(zejména 5 9 odstavec 2 tohoto zákona). 

. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, že právní jednání 
spojené s uzavřením této smlouvy učinily svobodně a vážně, že jim nejsou známy žádné 
právní překážky uzavření této smlouvy, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, 
souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

DOLOŽKA 
(dle 9 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) 
Tato smlouva byla schválena na schůzi č. R8/098 Rady města Brna konané dne 14.. srpna 
2020. 

v Brně dne ...... 1. 23.9.23. 2021 v Brně dne 23122020 

Povi Oprávněný: 
oravy, s.p. 
 Dřevařská 11 
DlČ:CZ70890013 
1. 

Statutární město Brno 
JUDr. Markéta Vaňková 
primátorka města Brna 

MVD
gen



_ VYKAZ DOSAVADNIHO A NOVEHO STAV U UDAJU KATASTRU NEMOVITOSTI 
Dosavadní stav No ' stav 

mí Druh pozemku TYP stavby Porovnání se stavem evidence právních vztahů 
. . DNI! . . Výměra parcely Způs. . . f. . _ , . l V ,* Oznac _, , Dílpřechazxzpozemku Csl istu . , Omaccm 

parc. “čislem Ymcm Dame? pozemku pozemÉ Způsob využití Způsob $ označenéhov vlhsttiniztví Vymem dílu dílu 
, Způsob parc. čislem ' ' Vynžití katastru dřívější poz . 

ha W Eužití ha m1 nemovitostí evidencí ha 7m. 

960/1 | 960/1 639 | 

Oprávněný: dle listiny 
Druh věcného břemene: dle listiny 

“1175/1 3 
_ 4 

187'10_ 9 .. _ 
_ . “š.—.r— g, 5.45 

167-262 364 37 
“7 ...-„. 36 “* 

/////Í'ÍQQ"! ' /1 l$l—28 

m4 _ 
' ' !, “41.9 . š % — 

. "4'4'5',"'//%N.aůg___ 30 \ 4 » * 4% ('$ „ 

ler—Š " " " % ( / / / / / / o l “ / / Ž  g;? 

187—3c;/ „ // '00'00'.: / / / /  "' „ I l l / 7 7 ;  187g 958/2 
1 7 1  

I IŠ_ 1261/7 
' 

! 

' 
.. " 

" " ' / / / / / / /  " " ' o  * -. 0 . " " '  I I I . . . . ,  1281/1 
00.4% l i l / '  

“270 "'i'—so ///// ""—,.... , 
: . .  

Seznam souřadnic (S-JTSK) 187-284 59547539 115374556 6 barva na asfaltu 41 
v u v o _ „ V - ' .. . _ Swradmce pro zapB do KN 30 59543662 115674366 3 barva na kamenech - _ <a * 01610 bodu 1283/1 _ ---ď;$„_ 

Y x KK Poznánka 31 595437,15 115674554 3 barva na zidce 
187-12 59543239 115874632 6 barva na 21066 32 595441147 1158759',12 3 barva na zidce 

7187-13 595433,12 1158747,13 6 barva na 211106 33 595441.87 115876036 3 barva na kamenech 
187-14 59543313 115874832 6 barva na asfaitu 34 SSS—173.13 115875030 3 barva na kamenech 

187-15 59543700 1158758.07 6 barva na asfaltu 35 59547233 115674955 “3 barva na zídce 
187—16 59543751 1158759.65 6 barva na asfaltu 36 59546536 1158736,00 3 barva na zídce 
187—18 595437,63 1158760,04 6. barva na zidce 37 595467,62 115873424 “3 barva na kamenech 
137-3? 595479,_06 1158747,49 6 barva na dlažaě 40 59547945 1158748,87 6 kolík 

187-108 -595474.12 1158733.41 6 roh zídky 41 59543309 1158761,51 6 barva na kamenech 
167-282 595474,46 1156734,39 6 barva na dlažbě 4-2 59543140 1158745,16 6 barva na kamenech 
167-263 595475,16 115673636 6 barva na asfaitu 43 595547399 115373134 6 kolík 

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

GEOMETRICKÝ PLÁN 
pro vyznačení věcného břemene na 

části pozemku 

Jméno, příjmení: 

 
Jméno, příjmení: 

1696/1997 inze" nýru' “ : 
Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických čislo položky seznamu úředně oprávněných 

zeměměřických inženýrů: 1 696/1997 

Dne: 26.2.2020 Číslo: 54/2020 Dne: 2.3.2020 Číslo: 69/2020 
Náležitostmí a přesnosti odpovídá právním předpisům Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu 

v elektronické podobě uloženému \! dokumentaci 
katastrálního úřadu. 

KÚ pro jihomoravský kraj 
KP Brno-město 

Zhotovil: MapKart s.r.o. 
Souhrady 4, 625 00 Brno 

ICO: 25572822 
Číslo plánu: 1403-35/2020 
Okres: Brno—město 
Obec: Brno 
Kat.území: Husovice 

Mapový list: DKM (BLANSKO 8-9/24) PGP-362/2020—702 
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit 
se v terénu s průběhu" navrhovaných nových hranic, které byly 
označeny předepsaným způsobem: 

2020.03.02 13:58:41 CET 

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel. Ověření stejnopisu geometrického plánu 
v listinné podobě. 
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