
uzavřena níže uvedenéhc dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 1257 a násl, zák.č, 89!20'i;?' Sb .•
občanský zákoník, v piatném znění, mezi smluvními stranami:

1. ZVS NEMYSL? spol, s r.o,
se 8idlem: Nernyšl52, 391 43 N~Jfnyšl
zastoupená: Ing. Vlad!mír Kropaček •. }~~dnatei
16: 63908981
DIČ: CZ6~sqmwQ~
bankovní spojení;
ji:lko povinný ze s!u;.;","""",,,.,,,, - -------~~e.,-·,""le:-:'nC-"Povinný")

2. Česká 'republika w Český hydrometeorolť>g!cky ústav (ČHMÚ)
SH sídlem: Na ~3abatce 2050/'17. 14306 Praha 4,u Kornořany
statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D" ředitei ČHMlJ
je:: - 00020699
DIC: CZ00020(">99
Zastoupeny: !n~1. Pavel Polcar - ředitel pobočky Cř·tMU (~eske 8udějov!ce
Př!spěvková orgt~nizace, zřízená na z.ákladě Rozhoonuti k Opatřeni (;.3/04 Ministerstva
žívotnlho prostředí ČR o ůprHv~ zřízovect listiny přispěvkové t')rganizaceJ CHMÚ
č.j. M!200269lO4
jako oprávněný ze síužebnosti (dále jen .Oprávněný")

obě strany též jako smluvnl strany

1) Ke dni uzavřeni této smlouvy JH "Povkmý" vlastníkem pozemku Č. parc KN 672 vedeného u
Katastrálního úřadu pro .Hhočeský Kraj, katastrální pracoviště Tábor na listu vlastnictví 6íslo
;30'7. pro !CLI. Sud{)měřice u Tábora (déle v textu jen Pozemek).

2} »Oprávněný" ze smlouvy o zřlzenl věcného břemene JI:~ phslubný hospodařit s Pramenem
pp 0273 Chotoviny, Va studankách {dále jen Pramen) v k.u. SudoměřicEí iJ 'Tábora v Hnii
dané geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene zhotoveného firmou Geotera
S.f-O., Č, GP 496 .. '136/2017, ověřeného cprávněným zeměměříckým inženýrem lng. Pavlem
KocHřem. dne 5,9.20'17 pod číslem 16'1/2017 a potvrzeného Kaít:l.stnálnírn úř'~.dem pro
.Hhoč€)ský kraj, katas1Jalní pracoviště Tábor dne 12,9.201? pod čistem PGP~1139/20H-308.
který je nedílnou součástí této smlouvy,

H. 
"Povinný" zřizuje touto smtouvou "Oprávněnému" ze smlouvy o zřízení služebnosti služebnost
tlžívani čiilstl ~)ozemku na dobu trvání Pmrner.e na Pozemku uvedeném v článku l. této
smlouvy tak, jak je vymezeno v geolTletrid<.ém plánu uvedeném v čl. !. této smlouvy a to v tomto
rozsahu:
"Povinny" 1(-; povinen strpět. stav, ktmj existuje, t;poč[vajíci v umístění a provozu Pramene a
d~\le vstup za účelem zajištění provozovaní, kontroly. údržby, úprava oprav. Yovirmý" je
povinen zdržet se takové ('~innosti, ktet~% by výkon těchto oprávnění znemožňcvata Oprávnění
ke vstupu na Pozemek a k pi'1stupu k pmmeniští jsou zaměstnanci "Oprávněného" ze smlouvy a
v případě, že provozováním prarneniště bude pověřen jiný provozovatel, i zaměstnanci tohoto
provozovatele fHÚX,) "Opravnťjnym" ze smlouvy pověřené třetí osoby.



Náklady spojené s běžným uoržováním Pozemku nese "Povinnf . .,PovinnY" má právo na
náhradu škody, která by vznikJa při naplňováni oprávnění z této smlouvy (1 zřízení služebností.
Případná škoda bude hrazena pocHe předpisů platných v době _íe_iiho vzniku

IV.

$rnluvní strany se dohodly na tom, že služebnost se dle této smlouvy zřizuje úplatně. 8 to
vyplacením .jednorázové liástky, jejll výše je stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši
'10.000,.· Kč. (slovy: deset tisk korun če\:;kých).
Jednorázové částka bude vyplacena "Povinnému" bezhotovostním převodem do jednoho
měsíce od oznámení o provedení vkladu smlouvy o zřízení služebnosti do katasíru nemovitostl,

Srniouva se sjednává na dobu trvání Pramene na Pozemku,

Vv

Právo služebnosti nabude oprávneny vkladem práva siužebnot"tí s právními účinky ke dní
podání návrhu na vklad do katastru nemovitosf u Ka.tastrálního úřadu pro Jihočeský kra].
katastrální pracoviště Tábor.

"Povinný" zmocňuje "Oprávněného" podat návrh na vklad jménmn obou srn!uvnich stran
bezodkladně po oboustranném podpisu smlouvy. Správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí, jakož. i další náklady s tímto aktem spojené uhradí "Oprávněný".

Srnluvni strany jsou povinny poskytnout si navzéjern veškerou možnou součinnost nutnou
k podání návrhu na vklad práva odpovklajícího služebnost! podle této smlouvy a k provedeni
tohoto vkladu,

V případě, že by ke vkladu práva služebnosti do katastru nemcvltcstí d!e této smlouvy nedošlo,
zavazují 8~:J smluvní strany, že .bez: zbytečného odkladu. nejdéie však do 'lO dnů, uzavřou novou
smlouvu o zřízení služebností. stejného obsahu nebo dodatek stejného obsahu, který splní
zákonné podmínky pro provedení vkladu, případné bez zbytečnéhO odkladu na výzvu
katasttť:ilniho úřadu tuto smlouvu o zřízení služebnosti čí návrh na vkiad náležitě doplní.

VI.
"Oprávněný" právo odpovfdající služebnosti určené podle této smlouvy pi'ijímá a ,.povinný" jt'i
povinen je strpět.

V!!.
Ná;ežitosti smluvnlno vztahu ve: smlouvě výslovně neupravené se řidí pfisiušnýrni ustanoveními
zákona Č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Vlil.
h}(jpisem této smlouvy jsou obě smluvnl strany v:az,~ny ~ nemonou od ni jednostranně
odstoupit.

lK
Smluvní strany prohlašujf, že sl smíouvu pře[~etly, se zněním souhlasl bez' v>'hrad e prohlašují,
že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné vůle, nebyla Sepsána v Usni ani za nápadně
nevyhodných pOdfnrnťi~k a se smlouvou souhlasí s tírn, že smlouva byj;~ uzavřena.

x.
Tato smlouva je vyhotovena \JI:) 3 vyhotovenlch, z nichž '1 vyhotovení obdrží "Povinný", 'j
vyhotoven! "Opl'ávnéný" a 1vyh()tov~:mr obdržl Katastrální t:Jh~d,



~.

rfHůh~: G~-;mm-!:trický plán (;. GP496-136/2G"j 7
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