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SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE -
SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SĹIĚ

UZAVŘENÁ V SOULADU S UST. § 1267 A NÁSL.
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

uzavřená mezi:
i jiz " Město Hodkovice nad Mohelkou IČ 00262820
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Úvodní ustanovení

l. Osoba povinná je výlučným vlastníkem pozemků p.Č. 207 a p.č. 208 v k.ú. Hodkovice
nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou (dále též služebné pozemky).

2. Osoby oprávněné jsou spoluvlastníky stavebního pozemku p.č. 425 v k.ú. Hodkovice nad
Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou jehož součástí je rodinný dům Hodkovice nad
Mohelkou Cp. 190 stojící na pozemku p.č. 425 ldále též panující pozemekl.

3. Z důvodu odvodnění pozemku p.Č. 425 od dešťové vody zřídily osoby oprávněné po
dohodě s osobou povinnou na své náklady na částech služebných pozemků p.č. 207 a p.č.
208 zatrubněný odvod dešťové vody ústící do dešťové kanalizace (dále též inženýrská
sít').

ČI. II
Zřízení věcného břemene - služebnosti

1. Touto smlouvou zřizuje osoba povinná jako vlastník služebných pozemků p.č. 207 a p.č.
208 ve prospěch každého vlastníka panujícího pozemku p.Č. 425 věcné břemeno in rem
formou služebnosti strpění na služebných pozemcích pod jejich povrchem umístění
drenážního systému a zatrubněného svodu dešťové vody - inženýrskou sít' vše v k.ú.
Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou. Oprávněné osoby služebnost
inženýrské sítě s oprávněním k pozemku p.č. 425 s povinností k pozemkům p.č. 207 p.č.
208 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou přijímají.

2. Umístění a rozsah služebnosti inženýrské sítě na služebných pozemcích je stanoven
geometrickým plánem č. 1617-44/2018 ze dne 14.11.2018, který vyhotovil. Ing. Zdeněk
Škácha, oprávněný zeměměřičský inženýr, bytem Střelecký vrch 702, Chrastava.
Uvedený geometrický plán je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen geometrický plán).

3. Služebnost uvedená v bodě l. Této smlouvy se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve
výši 1.000,- Kč + DPH (Slovy: jedentisíckorunčeských + DPH), která byla osobami
oprávněnými zaplacena osobě povinné před podpisem této smlouvy, což osoba povinná
podpisem této smlouvy stvrzuje.

1



l

4. Osoby oprávr)ěné ze služebnosti jsou povinny udržovat inženýrskou síť
v provozuschopném stavu, k jakému byla zřízena, zejména zajistit stálou průchodnost
instalovaného zatrubnění a zajistit případné potřebné opravy. Za tímto účelem osoba
povinná strpí vstup osob oprávněných na služebné pozemky a v případě, že bude nutno
provést opravu .inženýrské sítě zemními pracemi, jsou osoby oprávn"ěné povinny uvést
služebné pozemky do původního stavu a to bez zbytečného odkladu.

ČI. III
Závěrečná ustanovení

l. Návrh na zápis vkladu věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí podají
osoby oprávněné a náklady spojené se zápisem vkladu práva věcného břemene dle této
smlouvy (Geometrický plán, odměna za vyhotovení smlouvy, vkladový poplatek) hradí
osoby oprávněné.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží každý
účastník a jedno vyhotovení bude spolu s návrhem na zápis vkladu práva včcného
břemene podáno Katastrálnímu úřadu pro Liberecký kraj - pracoviště Liberec.

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
4. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou dne

usnesením č.

V Hodkovicích nad Mohelkou, dne

Statutární zástupce města
Hodkovice nad Mohelkou
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