
03/2019
Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli

Město Hodkovice nad Mohelkou
Zastoupené starostkou města Markétou Khauerovou
IČ 00262820
Nám. T.G. Masaryka l
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

(ve smlouvě dále jen jako povinný ze služebnosti)
a

r.Č.: 8
Sametová
46342 Hodkovice nad Mohelkou
a
J
r.č.: 8
Sametová 5
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

(ve smlouvě dále jen jako oprávnění ze služebnosti)

(ve smlouvě společně dále jen jako smluvní strany)
tuto

smlouvu o zřízení služebnosti 03/2019
dle ust. §1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obČanského zákoníku, v platném

znění

I.
ProhláŠení o způsobilosti

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavň't tuto
smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním jednáním, není nijak
omezena.

II.
Předmět sluŽebnosti

Povinný ze služebnosti je výlučným vlastníkem p.p.č. 2026 o výměře 3978 m'
evidované jako orná půda v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad
Mohelkou. Zapsáno Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním
pracovištěm Liberec na LV č. 1 (dále jen ,,Nemovitost").

III.
Popis služebnosti. Prohlášení smluvních stran

l) Povinný ze služebnosti zřizuje na základě této smlouvy ve prospěch oprávněných ze
služebnosti služebnost spočívající v právu umístění kanalizační přípojky v pozemku
uvedeném v článku II. odst. 1 této smlouvy. Služebnost se zřizuje podle GP 1646-
18/2019 ověřeného dne 19.08.2019 pod č. 55/2019 a v tomto rozsahu:
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2) zřízení a provozování kanalizační přípojky, provádění úprav, oprav, údržby, rekonstrukce
a modernizace

3) zřídit, mít a udržovat na služebném pozemku potřebné obslužné zařízení

4) vstup a vjezd na služebný pozemek a to i pro smluvní partnery osoby oprávněné, kteří pro
ni budou vykonávat činnosti nezbytně nutné.

5) Oprávnění ze služebnosti služebnost dle této smlouvy přijímají a povinný
ze služebnosti je povinen služebnost stipět.

6) Služebnost se sjednává na dobu neurčitou.

7) Povinný ze služebnosti se nebude finančně podílet na vybudování
cesty.

IV.
Úplata

Hodnota služebnosti dle dohody smluvních stran činí 1000,- KČ (slovy: jedentisíc
korun českých) a dph ve výši 21 °/ a oprávnění ze služebnosti jsou povinni tuto
částku uhradit při podpisu smlouvy k rukám povinného ze služebnosti.

V.
Zápis do katastru nemovitostí

Smluvní strany se dohodly, že návrh na povolení zápisu služebnosti podle této
smlouvy podá beu)rostředně po podpisu této smlouvy povinný a náklady jejího
zápisu do katastru nemovitostí nesou oprávnění. Služebnost dle této smlouvy
vzniká oprávněným zápisem do katastru nemovitostí. Pokud katastrální úřad
odmítne na základě této smlouvy provést zápis služebnosti dle této smlouvy,
zavazují se smluvní strany sepsat a uzavřít takovou smlouvu, podle které bude
možno vklad tohoto práva vložit.

VI.
Závěrečná ustanovení

l) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu. K
nabytí služebnosti dochází jejím zápisem do katastru nemovitostí. Smluvní strany
prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich
svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
2) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména
ustanoveními § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v
platném znění.
3)" Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom a jeden bude předložen katastrálnímu úřadu
spolu s návrhem na zápis služebnosti do katastru nemovitostí.
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V Hodkovicích nad Mohelkou dne



MĚSTO HODKOVICENAD MOHELKOU

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pro Liberecký kraj

Rumjancevova 10
460 65 LIBEREC

DOLOŽKA

Prohlašujeme tímto, že Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo na svém
veřejném zasedání usnesením č. 109/18 ze dne 12. 12. 2018 zřízení služebnosti inženýrské
sítě na :
Pozemkové parcele č.: 2026 (orná půda) o výměře 3978 m'

k. ú.: Hodkovice nad Mohelkou

Uvedená pozemková parcela č. 2026 je ve vlastnictví Města Hodkovice nad Mohelkou.

Ing. Markéta Khauerová
starostka města

Hodkovice nad Mohelkou,



Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice n. M.

zastupitelstvo města

Č. j. : 109/2018 Hodkovice n. M. 17.12.2018

Věc: žádost o vydání svolení vybudovat kanalizační přípojku, věcné
břemeno

Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání dne 12.12.2018 Vaši žádost o vybudováni"
kanalizační přípojky a přijalo následující usnesení:

109/18
Zastupitelstvo města projednalo zřízení věcného břemene na části pozemku města p.č. 2026
(orná půda) o celkové výměře 3978 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o zřízení
věcného břemene ve prospěch K h, Sametová , Hodkovice
nad Mohelkou za účelem zřízení kanalizační přípojky. Věcné břemeno se zřídí jako úplatné
ve výši 1.000,00 Kč + DPH dle platné sazby.
Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene
bude předložena po doložení skutečného provedení stavby.

S pozdravem

Be. Markéta K h a u e r o v á
starostka města

tel: 485 145 353 mu@hodkovicenm.cz www.hodkovicenm.cz




