
Smlouva o budoucí smlouvě darovací - ZTV
č.2021001486
(dále jen Smlouva“)

kterou uzavřely smluvní strany:
v

1. statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice,
zastoupené primátorem Ing. Jiřím Svobodou
IČO: 002 44 732

(dále jen jako „Vlastník nemovitosti a budoucí obdarovaný“)

2. manželé

Ing. Jan Diviš,
Milena Divišová,
oba bytem

(jako „Investor a budoucí dárce")
(společně dále jako „Smluvnístrany44nebo jen Strana“)

I.
1. Předmětem této Smlouvy je sjednání podmínek, za kterých bude uzavřena darovací smlouva na
bezúplatný převod dokončené stavby ZTV dle „Pravidel pro převod staveb ZTV44od Investora
a budoucího dárce, v rámci realizace projektu „ČB3, ul. Světlíky (pare. c. 570/1) - změna užívání
kanalizace44(dále „Stavba ZTV'), a to:
- kanalizační řad (gravitační, výtlak) o délce 167 m, umístěný na části pozemku pare. č. 570/1 (ostatní

vplocha, ostatní komunikace), v k. ú. České Budějovice 3, zapsaného na LV č. 1, vedeném v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, jak je
vyznačeno v situaci, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

II.
Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města České Budějovice usnesením ě. 1059/2021 dne
23. 8. 2021.

III.
1. Smluvní strany se touto Smlouvou o budoucí darovací smlouvě zavazují uzavřít smlouvu darovací,

kterou Budoucí dárce převede Budoucímu obdarovanému vlastnická práva ke Stavbě ZTV uvedené
v článku I. této Smlouvy.

2. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 180 (stoosmdesáti) pracovních dnů ode dne doručení
písemné výzvy k uzavření darovací smlouvy.
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3. Výzva bude doručena druhé Smluvní straně kdykoliv poté, co bude Stavba ZTV dokončena a bude
vypracováno geodetické zaměření Stavby ZTV uvedené v ČI. 1 této Smlouvy, nejpozději však
do 8 (osmi) let ode dne uzavření této Smlouvy.

4. Darovací smlouva bude mimo jiné obsahovat:

1) Dárce je výlučným vlastníkem dokončené Stavby ZTV - kanalizační řad (gravitační, výtlak),
umístěné na pozemku nebo jeho částech pare. č. 570/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
v k. ú. České Budějovice 3.

2) Dárce bezúplatně převádí Obdarovanému stavbu popsanou v článku prvém této smlouvy dle
,,Pravidelpro převod staveb ZTV‘\ v rozsahu dle zaměření skutečného provedení Stavby ZTV.

3) Dárce doložil s předáním stavby ZTVpředpodpisem darovací smlouvy tyto doklady:
- souhlas správce spřevzetím stavby ZTV (popř. předávacíprotokol)
- geometrický plán se zaměřením stavby ZTV, příp. zaměření skutečného provedení

stavby ZTV
~ účetní hodnotu stavby ZTV

4) Předmětem převodu je stavba uvedená v článku prvém darovací smlouvy, a to na základě
zaměření skutečného provedení Stavby ZTV (příp. geometrického plánu).

5) Přílohou darovací smlouvy je smlouva o postoupenípráv z odpovědnosti za vady.
6) Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,

v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle
tohoto zákona zajistí kupující způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní
strany si ujednávají, že kupujícíje oprávněn bez omezeníprovést uveřejnění úplného znění této
smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze
zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že kupující je povinen tuto
smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle
tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

7) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registím smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., v platném, znění.

IV.
1. Investor se zavazuje, že záruční doba jím předané Stavby ZTV bude činit minimálně 60 (šedesát)

měsíců.
2. K písemné výzvě na uzavření darovací smlouvy doloží Investor geometrický plán se zaměřením Stavby

ZTV (příp. zaměření skutečného provedení Stavby ZTV) a souhlas správce s převzetím Stavby ZTV.
3. V případě nepředložení uvedených dokladů (čl. III. odst. 4. této Smlouvy) je Budoucí obdarovaný

oprávněn k odstoupení od této Smlouvy.
4. Ostatní náležitosti budoucí darovací smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
5. Obsah této Smlouvy lze doplnit nebo měnit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že tato Smlouva byla uzavřena

po vzájemném projednání, dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek.
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3. Výzva bude doručena druhé Smluvní straně kdykoliv poté, co bude Stavba ZTV dokončena a bude 
vypracováno geodetické zaměření Stavby ZTV uvedené v ČI. 1 této Smlouvy, nejpozději však 
do 8 (osmi) let ode dne uzavření této Smlouvy.

4. Darovací smlouva bude mimo jiné obsahovat:

1) Dárce je výlučným vlastníkem dokončené Stavby ZTV - kanalizační řad (gravitační, výtlak), 
umístěné na pozemku nebo jeho částech pare. č. 570/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 
v k. ú. České Budějovice 3.

2) Dárce bezúplatně převádí Obdarovanému stavbu popsanou v článku prvém této smlouvy dle 
,, Pravidel pro převod staveb ZTV‘\ v rozsahu dle zaměření skutečného provedení Stavby ZTV.

3) Dárce doložil s předáním stavby ZTV před podpisem darovací smlouvy tyto doklady:
- souhlas správce s převzetím stavby ZTV (popř. předávací protokol)
- geometrický plán se zaměřením stavby ZTV, příp. zaměření skutečného provedení 

stavby ZTV
~ účetní hodnotu stavby ZTV

4) Předmětem převodu je stavba uvedená v článku prvém darovací smlouvy, a to na základě 
zaměření skutečného provedení Stavby ZTV (příp. geometrického plánu).

5) Přílohou darovací smlouvy je smlouva o postoupení práv z odpovědnosti za vady.
6) Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí kupující způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní 
strany si ujednávají, že kupující je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této 
smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze 
zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách 
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že kupující je povinen tuto 
smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle 
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy 
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle 
tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

7) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v re gis tím smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., v platném, znění.

IV.
1. Investor se zavazuje, že záruční doba jím předané Stavby ZTV bude činit minimálně 60 (šedesát) 

měsíců.
2. K písemné výzvě na uzavření darovací smlouvy doloží Investor geometrický plán se zaměřením Stavby 

ZTV (příp. zaměření skutečného provedení Stavby ZTV) a souhlas správce s převzetím Stavby ZTV.
3. V případě nepředložení uvedených dokladů (čl. III. odst. 4. této Smlouvy) je Budoucí obdarovaný 

oprávněn k odstoupení od této Smlouvy.
4. Ostatní náležitosti budoucí darovací smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
5. Obsah této Smlouvy lze doplnit nebo měnit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že tato Smlouva byla uzavřena 

po vzájemném projednání, dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek.
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7. Dále Smluvní strany prohlašují, že si před jejím podpisem řádně prostudovaly a svým podpisem
potvrzují správnost jejího obsahu.

8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou „Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do
vlastnictví statutárního města České Budějovice“ a podmínky pro realizaci uvedené Stavby ZTV
stanovené správci a provozovateli předmětných staveb.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném
znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí
Budoucí obdarovaný způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si
ujednávají, že Budoucí obdarovaný je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této
Smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona
dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České
Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Budoucí obdarovaný je povinen tuto Smlouvu či
skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá
z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět Smluvní
strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství
bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné
dodatky k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna či ukončována.

10. Platnost a účinnost této budoucí smlouvy je do uzavření smlouvy o převodu předmětné Stavby ZTV dle
čl. 1. této smlouvy. Nebude-li Stavba ZTV dokončena do 8 let ode dne podpisu této smlouvy, povinnost
uzavřít darovací smlouvu zaniká.

11. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění.

12. Tato Smlouva byla sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží 2 (dva) stejnopisy.

Přílohy: 1. Situační plán
. 2. „Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví

statutárního města České Budějovice"
3. Vyjádření správců a provozovatelů staveb ZTV

V Českých Budějovicích dne......í^ / V Českých Budějovicích dne...}..?.?.. '

za Vlastníka nemovitosti a budoucího obdarovaného: za Investora a budoucího dárce:

Ing. Jiří Svoboda Jan Diviš
primátor

Milena Divišová
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České Budějovice 3budoucí přijetí daru
stavby ZTV (kanalizační řad)
celková délka 167 m

město ČB®?• ppi a&OV? KANAftyCE
VÝTLAKI SPLAŠKOVÁ KANAU7ACE,

* KAMENINA DN200
VYTYČENI UMlSTÉNl TRASfREK

?754211.6600 •1163093.2774
?754223.9653 ?1 163068.3290
?754236.9404 •1 163057.3423

•754252.2204 1 163044.4023
?754268.5604 1163032.4823
•754285.4904 1163020.1223

LEGENDA 754297.1554
NÁVRH

SPLAŠKOVÝ KANALIZAČNÍ VÝTLAK - ÚPRAVY

STÁVAJÍCÍ STAV-ZMĚNA uzíváni
SPLAŠKOVÝ KANALIZAČNÍ VÝTLAK - ZMĚNA UŽÍVÁNI POZNÁMKA

-------------------------- --------------------SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZMĚNA UŽÍVÁNI - U STÁVAJÍC! SPLAŠKOVÉ PŘÍPOJKY KANALIZAČNÍHO VÝTLAKU A STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OD UKLIDŇOVACl ŠACHTY DO

STÁVAJÍCÍ STAV VEŘEJNÉ KANALIZACE BUDE ŘEŠENA ZMĚNA UŽÍVÁNI NA VEŘEJNÝ KANALIZAČNÍ VÝTLAK A VEŘEJNOU SPLAŠKOVOU KANALIZACI.

JEDNOTNÁ KANALIZACE (ČEVAK) - Z DŮVODU ABSENCE VYTYČOVACÍHO VODIČE U SPLAŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO VÝTLAKU BUDOU VE VYBRANÝCH RODECH NA KOLMICI OD
VÝTLAKU OSAZENY TRASlRKY S POPISEM 0 VZDÁLENOSTI TRASY VEDENI VÝTLAKU.KANALIZACE PŘÍPOJKA - TRASA KANALIZAČNÍHO VÝTLAKU JE ZAKRESLENA DLE ZAMĚŘENI SKUTEČNÉHO PROVEDENI.

KANALIZAČNÍ VÝTLAK
VODOVOD (ČEVAK)

KABELY NN (E.ON)
SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮPLYNOVOD STL (E.ON) SO 01 - KANALIZAČNÍ VÝTLAK

KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENI (MĚSTO) SO 02 - KANALIZACE VýSkový systém: B.p.V.
SDĚLOVACÍ METALICKÉ KABELY (CETIN) Souřadnicový systém: JTSK

HLAVNI INŽENÝR PROJEKTU
OCHRANNÉ PÁSMO ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL. KRESLIL KONTROLOVAL

Bc. Maijin ŠCinoZAMĚŘENI, OPLOCENI Bc. Martin Šůna Bc. Martin Šůna

<8M> STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ BOD
SJM DiviS Jan Ing. a Divišova Mileno ZAK. Č. -

AKCE FORMÁT 2xA4 KOPIEČB3, ul. Světlíky (parc.č. 570/1) DATUM 03/2021LEGENDA KN
- změna užívání kanalizace STUPEŇ PASPORT

STAVBOU DOTČENÉ POZEMKY KN MĚŘÍTKO 1:500

HRANICE KN, SLUČKY OBSAH

SITUACE
VÝKR. Č. ČÁST _c

Mob:725 089 452, email: projekce@en-eko.cz. ENEKO.CZ s.r.o., IC: 28107501. kancelář: Jižní 2461/26, 370 10 České Budějovice



STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PRAVIDLA
PRO PŘEVOD STAVEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI
DO VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Účinnost od 10.02.2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PRAVIDLA

PRO PŘEVOD STAVEB ZÁKLADNÍ 
DO VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO

TECHNICKÉ VYBAVENOSTI 
MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Účinnost od 10.02.2015



Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví
statutárního města České Budějovice kdy zároveň s uzavřením kupní smlouvy bude uzavřena mezi prodávajícím (investorem),
(dále také Pravidla pro převod ZTV) kupujícím (statutárním městem České Budějovice) a zhotovitelem stavby ZTV „Dohoda o

zajištěni převodu nároků z odpovědnosti za vady (záruka) od zhotovitele

I. V.
Podle těchto pravidel budou do vlastnictví statutárního města České Budějovice převáděny Smlouva o převodu stavby ZTV (bezúplatným či úplatným převodem) bude uzavřena před
řádně dokončené stavby základní technické vybavenosti (dále stavby ZTV) vybudované vydáním kolaudačního souhlasu s tím, že její účinnost bude odložena k okamžiku právní
soukromými investory. účinnosti kolaudačního souhlasu na stavbu ZTV.

Před podpisem této smlouvy je investor povinen předat správcům jednotlivých sítí
II. dokumentaci kc stavbám ZTV v jimi požadovaném rozsahu a předložit písemné doklady o

Pro účely těchto pravidel se stavbami ZTV rozumí: převzetí stavby ZTV jednotlivými správci.
místní nebo účelové komunikace včetně součástí a příslušenství (dle §12 zák. Č. 13/1997
Sb, v platném znění) a pozemky zastavěné těmito komunikacemi VI.
veřejné osvětlení V ostatních případech (týká se staveb ZTV vybudovaných před účinností těchto pravidel nebo
vodohospodářské stavby (vodovodní a kanalizačni řady) nebyla-íi uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací nebo kupní) mohou být stavby ZTV
světelná signalizační zařízení převedeny do majetku statutárního města České Budějovice pouze po předchozím písemném

souhlasu správců jednotlivých sítí, se souhlasem a za podmínek stanovených orgány
III. statutárního města České Budějovice.

Pokud předmětem převodu bude stavba komunikace (dopravní stavba), je investor povinen
předložit dopravní řešení odsouhlasené odborem správy veřejných statků jíž v rámci Vil.
projednáváni územní studie nebo regulačního plánu. Ke dni účinnosti těchto Pravidel pro převod ZTV se zrušují Pravidla pro převod ZTV

schválené Zastupitelstvem města České Budějovice dne 29. 3. 2001 včetně jejich úprav ze dne
V případě, že budoucí investor plánuje zařazení jím budované stavby ZTV do veřejné 1.července 2004 a 21. Června 2012.
(komunální) sítě, tj, bude-li se jednat o budoucí převod stavby ZTV do vlastnictví statutárního
města České Budějovice, je povinen před vydáním stavebního povolení uzavřít se VIII.
statutárním městem České Budějovice smlouvu o budoucí smlouvě (darovací nebo kupní) Schváleno Zastupitelstvem města České Budějovice
na převáděné stavby. Nedílnou součásti této smlouvy budou podmínky pro provádění stavby dne 9. února 2015 s účinností od 10. února 2015.
ZTV stanovené správci jednotlivých sítí.
Smlouva bude obsahovat právo statutárního města České Budějovice zúčastňovat se
kontrolních dnů v průběhu prováděni stavby ZTV včetně závazku investora o délce záruční
doby za vady díla, která musí Činit minimálně 60 měsíců.

IV.
Náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě bude ustanovení, že převod staveb ZTV do vlastnictví
statutárního města České Budějovice může být podle výběru investora realizován pouze za
těchto podmínek:

1) bezúplatným převodem (darovací smlouvou), kdy zároveň s uzavřením darovací Ing. Jiří Svoboda, v. r.
smlouvy bude uzavřena mezi dárcem (investorem), obdarovaným (statutárním městem primátor
České Budějovice) a zhotovitelem stavby ZTV „Dohoda o zajištění převodu nároků
z odpovědností za vady (záruka) od zhotovitele"

2) úplatným převodem (kupní smlouvou), a to za kupní cenu ve výši
- místní komunikace včetně součástí a příslušenství 2.000 Kč + DPH
- pozemky zastavěné těmito komunikacemi 2.000 Kč +DPH
- veřejné osvětlení 2.000 KČ +DPH
- vodovodní řad 2.000 Kč +DPH
- kanalizačni řad 2,000 Kč +DPH
- světelná signalizační zařízeni 2.000 Kč +DPH
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Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví 
statutárního města České Budějovice 

(dále také Pravidla pro převod ZTV)

I.
Podle těchto pravidel budou do vlastnictví statutárního města České Budějovice převáděny 
řádně dokončené stavby základní technické vybavenosti (dále stavby ZTV) vybudované 
soukromými investory.

II.
Pro účely těchto pravidel se stavbami ZTV rozumí:

místní nebo účelové komunikace včetně součástí a příslušenství (dle §12 zák. Č. 13/1997 
Sb, v platném znění) a pozemky zastavěné těmito komunikacemi 
veřejné osvětlení
vodohospodářské stavby (vodovodní a kanalizačni řady) 
světelná signalizační zařízení

III.
Pokud předmětem převodu bude stavba komunikace (dopravní stavba), je investor povinen 
předložit dopravní řešení odsouhlasené odborem správy veřejných statků jíž v rámci 
projednáváni územní studie nebo regulačního plánu.

V případě, že budoucí investor plánuje zařazení jím budované stavby ZTV do veřejné 
(komunální) sítě, tj, bude-li se jednat o budoucí převod stavby ZTV do vlastnictví statutárního 
města České Budějovice, je povinen před vydáním stavebního povolení uzavřít se 
statutárním městem České Budějovice smlouvu o budoucí smlouvě (darovací nebo kupní) 
na převáděné stavby. Nedílnou součásti této smlouvy budou podmínky pro provádění stavby 
ZTV stanovené správci jednotlivých sítí.
Smlouva bude obsahovat právo statutárního města České Budějovice zúčastňovat se 
kontrolních dnů v průběhu prováděni stavby ZTV včetně závazku investora o délce záruční 
doby za vady díla, která musí Činit minimálně 60 měsíců.

IV.
Náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě bude ustanovení, že převod staveb ZTV do vlastnictví 
statutárního města České Budějovice může být podle výběru investora realizován pouze za 
těchto podmínek:

1) bezúplatným převodem (darovací smlouvou), kdy zároveň s uzavřením darovací 
smlouvy bude uzavřena mezi dárcem (investorem), obdarovaným (statutárním městem 
České Budějovice) a zhotovitelem stavby ZTV „Dohoda o zajištění převodu nároků 
z odpovědností za vady (záruka) od zhotovitele"

2) úplatným převodem (kupní smlouvou), a to za kupní cenu ve výši
- místní komunikace včetně součástí a příslušenství 2.000 Kč + DPH
- pozemky zastavěné těmito komunikacemi 2.000 Kč + DPH
- veřejné osvětlení 2.000 KČ + DPH
- vodovodní řad 2.000 Kč + DPH
- kanalizačni řad 2,000 Kč + DPH
- světelná signalizační zařízeni 2.000 Kč + DPH

2

kdy zároveň s uzavřením kupní smlouvy bude uzavřena mezi prodávajícím (investorem), 
kupujícím (statutárním městem České Budějovice) a zhotovitelem stavby ZTV „Dohoda o 
zajištěni převodu nároků z odpovědnosti za vady (záruka) od zhotovitele

V.
Smlouva o převodu stavby ZTV (bezúplatným či úplatným převodem) bude uzavřena před 
vydáním kolaudačního souhlasu s tím, že její účinnost bude odložena k okamžiku právní 
účinnosti kolaudačního souhlasu na stavbu ZTV.
Před podpisem této smlouvy je investor povinen předat správcům jednotlivých sítí 
dokumentaci kc stavbám ZTV v jimi požadovaném rozsahu a předložit písemné doklady o 
převzetí stavby ZTV jednotlivými správci.

VI.
V ostatních případech (týká se staveb ZTV vybudovaných před účinností těchto pravidel nebo 
nebyla-íi uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací nebo kupní) mohou být stavby ZTV 
převedeny do majetku statutárního města České Budějovice pouze po předchozím písemném 
souhlasu správců jednotlivých sítí, se souhlasem a za podmínek stanovených orgány 
statutárního města České Budějovice.

Vil.

Ke dni účinnosti těchto Pravidel pro převod ZTV se zrušují Pravidla pro převod ZTV 
schválené Zastupitelstvem města České Budějovice dne 29. 3. 2001 včetně jejich úprav ze dne 
1.července 2004 a 21. Června 2012.

VIII.
Schváleno Zastupitelstvem města České Budějovice 

dne 9. února 2015 s účinností od 10. února 2015.

Ing. Jiří Svoboda, v. r. 
primátor
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Váš dopis ze dne:
EMEKO.C2 s.r.o.

Naše značka: 021070145625 Jižní 2461/26
Vyřizuje: Milan Lomský 370 10 České Budějovice
Tel.: tel.: +420 387 761 407
E-mail:
Datum:

České Budějovice 3, spare. č» 570/1, ČB, ul. SvětSíkv (parc.č.570/1) - změna olivám kanalizace
(územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba)

Investor: 3JM Ing. Jan Diviš a Milena Divišová,

Projektová dokumentace řeší změnu užívání stávající kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu.
Jedná se o kanalizační výtlak z potrubí PE 90 dl. 158,Smř tlumící šachtu a gravitační část z potrubí KA DM 200
dl. 8,5 m, zaústěnou do jednotné kanalizace KA 300 v uf. Světlíky. Přípojka byla vybudována v roce 1997
v rámci stavby rodinných domů v iokalítě. Změna užívání je navržena od nově osazené proplachovací soupravy
včetně armatury, po zaústění do stávající veřejné kanalizace. Kanalizační čerpací stanice není předmětem
rekolaudace a dál zůstane v majetku a správě stávajícího vlastníka.
Záměrem investora je předání kanalizace do majetku statutárního města České Budějovice. Smlouva o
budoucí darovací / kupní smlouvě nebyla doložena.
V rámci změny užívání bude na výstupu potrubí PE 90 z čerpací stanice osazena železobetonová
prefabrikovaná šachta DM 1500, ve které bude umístěna proplachovací souprava. Z potrubí výtlaku bude na
T-kus vysazeno nerezové proplachovací potrubí DM 80, ukončené spojkou typu B75 pro napojení vozu
s tlakovou vodou. Na výtlačné a na proplachovací potrubí budou osazena celkem 2 šoupátka pro odpadní vodu
DN 80. Množství odváděných odpadních vod je výpočtem stanoveno na 2,4 m3 den (16 EO), včetně
výhledového napojení dalšího RD.

S zrněném užívání stavby souhlasíme při respektování následujících požadavkůs

Obecná ustanovení:
V uzlových bodech je nezbytné použít šoupata na odpadní vodu s prodlouženou životností. Šroubové spoje
je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném
protíkorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudívou pastou popř. vazelínou.

Činnosti před realizací:
Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Ing. Cyril Němec, tel. 602 201 381,
cyril.namec@cevak.cz)předložena k vyjádření dokumentace pro realizací stavby včetně seznamu
použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky
není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný
harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění odvádění odpadních vod.
Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:
Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti
ČEVAK a.s., provozní středisko CB.
O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti
ČEVAK a.s. Ondřej Koupal, tel. 602 244 270, ondrej.koupal@cevak.cz Tlaková zkouška bude provedena v
souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek
provozovatele.
Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a
ČSN 75 5025.

ČEVAK a.s.
IČO: 60849657 [TI+420469 669 911

Severní 2264/8 Zákaznická linka
370 10 České Budějovice Dit C260349657 [E] info@cevak.cz

[I] vww.cevak.cz O 844 844870 Naše voda. Máš život.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657.



Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk
geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které
byly odkryty případně provedeny v rámci stavby, na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500.
Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kiadečské schéma
skutečného provedení kanalizace. Na technickou kontrolu kanalizace volejte - Martin Vrba, tel. 606 733
651, martin.vrba@cevak.cz.
K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předattuto dokumentaci
a doklady:
o Smlouva darovací či kupní mezi investorem a statutárním městem České Budějovice,
o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí,

cenu bez DPH]
o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem

podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných
společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti -
technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresern sítí
na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.

o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a
tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

Přílohy: Mapa-Q21070146625.pdf

Naše voda. Náš život,
Společnost sapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka €53.
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Zákres sítí je nutné ověřit vytyčením v terénu. 
Objednávku na vytyčeni zašlete týden předem.



Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor správy veřejných statků

v nám. Přemysla Otakara II, č. 1,1

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Tomáš Kubeš
Odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 1 Pan
370 92 České Budějovice

David Hrádek
Internet: http://www.c-budejovice.cz Parková 2023/3

370 07 České Budějovice

Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
QSVS/3052/2020 Ing, Mladá Alena 386 802 521 mladaa@c-budeiovice.cz 24-. 6, 2021

Vyjádření odboru správy veřejných statků - ulice Světlíky - změna užívání kanalizace na pozemku
č. p. 570/1, k. ú. České Budějovice 3

Odbor SVS - správa vodohospodářského majetku
nemá námitky l< projektové dokumentaci - změna užívání kanalizace - dle přiložené situace a při
dodržení podmínek provozovatele vodohospodářských sítí, firmy ČEVAK, a. s., č. j. 021070146625
z 14. 5. 2021.
Projektová dokumentace byla projednána a odsouhlasena s provozovatelem vodohospodářského
majetku města.

;u

S pozdravem
Mgr. Tomáš Kubeš
Vedoucí odboru správy veřejných statků

IČ: 002 44 732 DIČ: CZ 002 44 732 číslo tel. ústředny: 38680 1111
38680 18 50



1 Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor útvar hlavního architekta
nám. Přemysla Otakara II, 5. 1/1

Magistrát města České Budějovice r i
Ing. Michal Šram
odbor útvar hlavního architekta
nám. Přemysla Otakara li., č. 1/1 David Hrádek
370 92 České Budějovice Parková 2023/3

370 07 České Budějovice

Internet: http://www.c-budeiovice.cz

L J
Značka: Vyřizuje: Tel,: E-mail: Datum:
ÚHA/2S7/2021/K1 Ing. Jan Klokočka 386 801708 kiokockai@c-budeiovice.cz 29-06-2021

Vyjádření ke stavbě WČB, ul. Světlíky (pare. č. 570/1) - změna užívání kanalizace" v k. ú. České
Budějovice 3
Odbor útvaru hlavního architekta (dále jen „ÚHA") obdržel Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené
stavbě. Předmětem navrhované stavby je změna stávající kanalizační přípojky a stávajícího
kanalizačního výtlaku na veřejný kanalizační řad a veřejný kanalizační výtlak. Po provedení změny
budou předmětný řad a výtlak předány do vlastnictví Statutárního města České Budějovice.

ÚHA s předloženým návrhem souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

• Budou dodrženy podmínky Odboru správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice.
* Navrhovaná stavba bude v souladu s ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického

vybavení.

S pozdravem
MAGSSTRÁp,MÍSTA

Ing. Michal Šram ČESKÉ BUD&JOVÍCE
Útvar hlavního architekta odbor útvar 'ntavníno 'architekta

Magistrát města České Budějovice

IČ: 002 44 732 DIČ: CZ 00244732 Číslo tel, ústředny: 38 680 II 11


