
Nájemní smlouva
(zvláštní užívání - silnice)

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky:

O I o m O u c k ý k r aj , IČO: 60609460, se sídlem Krajského úřadu v Olomouci-
Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11,
dále jen pronajímatel
zastoupený
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci
IČO; 70980399
DIČ: CZ70960399
se sídlem: Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, v oddíle Pr.,
vložka 100 dnem 14.11.2002
zast. náměstek Správy silnic Olomouckého kraje, po.
bankovní spojení číslo bankovního účtu:

- vykonávající právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje na základě
zřizovací listiny č.j. H-32512002 ze dne 28.2.2002 a jejich dodatků

8

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šiřava 482121,Př€-røv 1 - Mèstø, 750 02 Prerov
ıčz 47874521
Dıč: CZ47874521
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 675
Zastoupena ředitelem společnosti
Bankovní spojení
Tel. e-mail:

dále jen nájemce

článek 1.
Základní ustanovení

1. Pronajímateli přísluší na základé rozhodnutí o přechodu nemovitosti do vlastnictví krajů
(zák. č. 15712000 Sb.) vlastnické právo a to k silnicí číslo lIl14372 postavené na pozemku
p.č. 258511, o celkové výměře 23.893m2 V k. ú. Lipník nad Bečvou, LV 3819 a k silnici
H1437 postavené na pozemku p.č. 259212, 0 celkové výméře 10.851m2 v k. ú. Lipník nad
Bečvou, LV 3819.

2.
Tyršova“ (dále jen stavba), na nemovitosti citované v či. 1. odst. 1.

_čıáneı‹ 2.
Učel nájmu

1 , Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci část silnice specifikované v čí. 1, odst. 1

Nájemce provádí stavbu ,,Lipník nad Bečvou - stavební úpravy kanalizace ul. Osecká,

této smlouvy, jak je vyznačeno na situačním nákresu, který je nedílnou součástí této
smlouvy, a to pro účely (ust. § 25 z. č. 1311997 Sb.):

- Lipník nad Bečvou- stavební úpravy kanalizace ul. Osecká, Tyršova



- pro účely uvedené v ust. § 25 odst. 6 písm. O1), c4), c5) Z. č. 1311997 Sb. bude faktura
vystavena do 15 dní ode dne podpisu nájemní smlouvy.

_ Pro případ nezaplacení nájemného ve lhůtě stanovené touto smlouvou, uhradí nájemce
pronajímateli úrok Z prodlení v souladu S obecné závazným právním předpisem.

_ Platba bude provedena v hotovosti nebo převodem na účet SSOK, vedený u Komerční
banky Prostějov, č. ú.

článek 8.
Způsoby ukončení smlouvy

a) uplynutím sjednané doby, byla-li smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo
b) písemnou dohodou účastníků s uvedením data, ke kterému nájem skončí, nebo
c) písemnou výpovědí bez výpovědní doby v souladu s ust. § 2232 NOZ, nebo
d) písemnou výpovědí S tříměsíční výpovědní dobou Z důvodů porušení ustanovení

článku 4 odst. 1, odst. 3, odst. 5 nebo odst. 9

článek 7.
Závěrečná ustanovení

_ Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zejména Z.
č. 8912012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Ve věcech realizace smlouvy je oprávněn jednat:

jménem pronajímatele:

jménem nájemce:

.Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony
směřující ke zrušení smlouvy.

_ Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, Z nichž každá ze
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

_ Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a
svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadné nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojuji své podpisy.

V Olomoucí dne "_ U5_ 2011 V Přerově dne 29 '05' mw

Za pronajímatele: Za nájemce: _ ,_ _
'

`
“` I

Správa silnic Olomouc ho raje, p.o. Vodovody a kanalizace Přerov a.s

ředitel společnosti

' „nl“
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ROZSAH

STOKA OSECKÁ. TYRŠOVA
PP DN 4-00 - dl. 14-61.7 m
PP DN 600 - dl. 65.7 m
DÉLKA CELKEM - 1527.0 m

_ I

HIP:  % Ing- SÝKOROVÁ INVESTOR: VGK PŘEROV, 0.5. |ng_JANA SÝKQROVÁ

Místo: LIPNIK NAD Bččvou Ó PRoJEKTš›vA A INZENÝRSKA
2°°P- '°R°\1É'<T^N7= '“9- SÝKUROVÁ KRAJ: OLOMOUCKÝ ı.ıPNrK lflwoosıarsćvou

UL. OSECKÁ, TYRŠOVA

PŘILOHA= MÉŘITKoz VÝKRES CISLO
PŘEHLEDNÁ SITUACE

AKCE: CISLO: PR-124-14/2018
UPNIKNAD Bečvou -STAVEBNÍ úPRAvY KANALIZAOE STUPEŇ, RDS

DATUM: ŘIJEN 2015 p
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