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Smlouva o zřízení služebnosti
uzavřená podle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012/Sb., občanský zákoník,

v platném znění

mezi těmito smluvními stranami;

Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku 
IČ: 708 90 749 
DIČ: CZ70890749
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

č.ú.: 40 50 00 50 19/6800 
VS 1880510385

na straně povinného ze služebnosti 

a

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Žižkova 832, Havlíčkův Brod, 
581 51
jednající RNDr. Pavlem Policarem M.Sc., předsedou představenstva 
IČ: 481 73 002 
DIČ: CZ48173002
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971 
na straně oprávněného ze služebnosti

takto;

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Povinný ze služebnosti je na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv 
a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a 
spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 výhradním vlastníkem pozemku par. č. 579 v 
katastrálním území Pohleď a obci Horní Pohleď (dále jen „pozemek"). Pozemek je zapsán u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod v katastru 
nemovitostí pro uvedené k. ú. a obec na LV 120.

2. Oprávněný ze služebnosti zrealizoval a uvedl na základě předávacího protokolu od příslušné 
příspěvkové organizace ze dne 15. 11. 2017 do užívání stavbu „Elektropřípojka pro posílení 
vodovodu Okrouhlice" (dále jen „stavba") na výše uvedeném pozemku.

3. V souladu s článkem I. bod 4. smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, uzavřené 
mezi povinným a oprávněným dne 26.6.2017 zřizuje povinný služebnost užívání části 
pozemku ve prospěch oprávněného, spočívající ve zřízení a provozování stavby 
na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 122-128/2017 ze dne 6.11.2017, 
který vyhotovil Ing. Jakub Kárník a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. Oprávněný má v souvislosti se zřízením a provozem stavby právo vstupovat a vjíždět na 
pozemek uvedený v čl. I. odst, 1. této smlouvy.
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Článek II.
Podstatné náležitosti smlouvy

Služebnost se sjednává úplatně. Výše úplaty za zřízení služebnosti vyplývá z ceníku 
praV|del Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina, které 
byly schváleny usnesením Rady Kraje Vysočina 1345/24/2016/RK ze dne 25. 7. 2016 a činí 
částku 3416 Kč bez DPH (slovy: třitisícečtyřistašestnáctkorunčeských).

2. Částka 3416 Kč a DPH ve výši platné ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění, bude 
uhrazena do 30 dnů ode dne výzvy k úhradě na číslo účtu a variabilní symbol uvedené 
v záhlaví smlouvy. Poté, co bude připsána na účet povinného celková částka včetně DPH, 
tak jak je uvedeno výše, bude podán návrh na vklad práva odpovídajícího služebnosti 
Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, katastrálnímu pracovišti Havlíčkův Brod.

3. Správní poplatek za vklad práva odpovídající služebnosti uhradí oprávněný.

4. Služebnost je sjednána na dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba 
na pozemku uvedeném v čl. I. bod. 1. této smlouvy. V případě, že oprávněný převede tuto 
stavbu na jiného vlastníka, vyjma případu přeměny oprávněného jako právnické osoby, je 
oprávněný povinen do 30 dnů ode dne převodu oznámit povinnému nového vlastníka stavby,

5. Oprávněný a povinný ze služebnosti následně uzavřou dohodu o zrušení služebnosti s tím, 
že náklady související se zrušením služebnosti hradí oprávněný.

6. Právo odpovídající služebnosti nabude oprávněný vkladem práva odpovídajícího služebnosti 
s právními účinky k okamžiku podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Článek ill.
Povinnosti při provozu stavby

1. Oprávněný se zavazuje písemně, v souladu se zákonem, oznámit příslušné příspěvkové 
organizaci, která majetek užívá, každý zásah a jeho účel na pozemku povinného, ke kterému 
je oprávněn z této smlouvy a šetřit co nejvíce jeho majetek. Pokud v důsledku existence 
služebnosti vznikne výstavbou, údržbou a opravami stavby ze strany oprávněného, ale i 
nezaviněně, tj. provozní závadou, straně vlastníka zatěžované nemovitosti škoda a 
znehodnocení pozemku, ponese náklady na jejich odstranění oprávněný, případně zajistí 
nápravu v plném rozsahu.

2. Náklady spojené s běžnou údržbou služebného pozemku nese povinný. Náklady vyvolané 
činností oprávněného na služebném pozemku nese oprávněný.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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, smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z

pracoviště Havlíčkův Brod.

O uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a užívání stavby bylo 
v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodnuto usnesením Rady Kraje Vysočina 0664/12/2018/RK ze dne 17.4.2018.

4. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si smlouvu o zřízení služebnosti přečetly, že je 
uzavírána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.

5. Smlouva o zřízení služebnosti nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy.

6. Oprávněný ze služebnosti výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv,

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina.

\j fy • 4 >-'0//£ 3. J ■ W/t?
Za oprávněného:

V Jihlavě dne ...,!.OÍÍ‘..
Za povinného:
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“vykazdosawdnIhoXnověho stavu údajů katastru nemovitostí'
Dosavadní stav

Typ stavby

Nový stav
Zpus* H'vna<» ve stavům -yi<i-,vi.:c

pozemku 
paic. tištěni

O roh pozemkl

Způsob využdi

Označeni
' pozemku
pare. číslem

Vymetá parcely Drtili pozemku

Způsob vytížili Způsob využiti

určeni

výměr
PH prechá/5 z pozemku

označené Srn v
katastru di-ivějši poz.

ntmiovilosíi evidenci

579

Cisto listu
vlastnictví

Výměra dílu Ozi ta tu ni
ti i U

579 120

Oprávněny: dle smlouvy

Druh věcného břemene: právo vstupů a vjezdu na pozemky za účelem údržby a kontroly technického zařízení

GEOMETRICKY
PLÁN pro

vymezení rozsahu věcného 
břemene k části pozemku

Vy ludov i lei: lng.Jakub Kárník 

SuiTljlKTSktt 1359
58301 Cholebor
ICO 88015432

CHIii plát tu: 122-128/201 7

Okres: Havlíčkův Biod

O! tet:: Pohleď

Kní. území: Pohleď

Mapový Cholcboř 9-9/24
|)f>^v;idnnn vln^tniknni jx^vssiku Itvh provin Míra ssso/isosl 
sSc21 utívní řc \ Juiltuí s pnílmhun iku fluin amvh no' >ch hmme. 
kUiv.lnh ivjsačcny pJčiilk'pt:tí2S>in íijjuhohprn: •

Geometrický plán ověřit úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmení;
ínyjakttb Kární k

Číslo položky si.vnamtt úředně '’SOO/VH 7
n p rá vn č n ých ze m ě mě i i l- k ýeh inženýrň:

Dne: ó.listopadu 2917 Číslo: ! 77/7017

Náležitostmi <1 přesností odpovídá právním předpisům.

Stejnopis nvěřii úředně iiprAvněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmení:
Ing. Jakub Kárník

Číslo položky seznamu úředně 
optá vtiénýc h zet němé n c kýeíi 
inženvi ti: 2800/20.17

f)(*: 15.lis Lopadu 2017 ‘'A!*: 190/2017

Tenlo slejiiopis odpovídá j-r.comciíiekenuí planu v elektronické 
podobě uloženému v dokumeiiiatá kalaslrálnilio úřnrhi.

Katastrální úřad sou lil asi s očíslováním parrel. Ověření stejnopisu geometriekélm plánu v listinné podobě.

KÚ pro Vysočinu 
KP Havlíčkův Brod 
íng. Jaroslav Beránek 
PGP-1459/2017-601 
2017.11.13 15:08:27 CBT


