
--Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

a

1. obec Babylon,
lČ: 00572551, se sídlem Babylon 27, 344 01 Domažlice

zastoupena Pavlem Bambáskem, starostou obce

2.

tuto:
smlouvu o uzavřeni budoucí smlouvy o zřízeni služebnosti

0

Specifikace nemovitosti

l) Obec Babylon prohlašuje, že je vlastníkem pozemku parc.č. 36/28 v katastrálním území Babylon. Z tohoto
pozemku byl o výměře 2 949 m', geometrickým plánem čislo 556-43/2019, ověřeným úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Vratislavem Baštářem, č. pol. 1216/95, dne 12.6.2019 (dále nazývaným jen
jako ,,geometrický pIán"), oddělen pozemek parc.č. 36/56 o výměře 398 m', který dosud není zapsán
v katastru nemovitosti.
Účastnici proh|ašují, že je spolu s touto smlouvou mezi nimi uzavírána též směnná smlouva, na základě které
přejde vlastnické právo k části pozemku parc.č. 36/28 v katastrálním území Babylon, vymezené geometrickým
plánem jako pozemek 36/56 v katastrálním území Babylon (dále jen ,,zatížený pozemek A'), na pana

2) c prohlašuje, že je vlastníkem pozemku parc.č. 36/55, v katastrálním území Babylon. Z tohoto
pozemku byl o výměře 1 812 m', geometrickým plánem oddělen pozemek parc.č. 36157 o výměře 418 m' (dále
jen ,,zatížený pozemek B'j, který dosud není zapsán v katastru nemovitosti.

ll.

Předmět smlouvy

l) S ohledem na skutečnost,
a. že zatíženými pozemky A a B v současnosti vede kanalizace ve vlastnictví obce Babylon, avšak

není znám její přesný průběh,
b. že je záměrem obce Babylon průběh kanalizace přesně zaměřit a vymezit jej geometrickým

plánem,
c. že mají účastnici zájem uzavřít mezi sebou smlouvu o zřízení služebnosti vedeni, provozováni a

údržby této kanalizace,
zavazují se smluvní strany mezi sebou uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti ve znění uvedeném v příloze č, 1
této smlouvy s přesnou speciňkaci ČI. l odst. 1 a 2 a ČI. Il odst. 1 dle přesného zaměřeni průběhu kanalizace,
případně dle aktuá|ního stavu zápisu zatížených pozemků A a B v katastru nemovitosti, do 15 pracovních dní ode
dne, kdy obec Babylon oznámi panu J ypracováni geometrického plánu, kterým bude vymezen
přesný průběh kanalizace.

- 1-



2) se zavazuje poskytnout obci Babylon a jí pověřeným osobám součinnost při zaměřováni
skutečného průběhů kanalizace.

Závěrečná ustanoveni
l) Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ni, se řídí

občanským zákoníkem.
2) Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
3) Učastnici prohlašuji, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho ji

niže podepisují.

V Babylonu dne 20. 11. 2019

obec Babylon

V Babylonu dne 20. 11. 2019

)

BEe
jpavel a, ,bás °b"

7//
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Pří|oha č. 1 .

Smlouva o zřízeni služebnosti

Niže podepsaní účastnici, a to

jako ,,povinný ze služebnosti" na straně jedné,

a

Obec Babylon se sídlem obecního úřadu na adrese Babylon 27, PSČ 344 01, identifikační číslo 00572551,
zastoupená starostou Pavlem Bambáskem

jako ,,oprávněný ze služebnosti" na straně druhé,

uzavřeli dnešního dne tuto

smlouvu o zřízeni služebnosti:

0

l) povinný ze služebnosti prohlašuje, že je vlastníkem pozemku parc.č. 36/56 a parc.č. 36/57 v katastrálním
území Babylon (dále označovaných jako ,,zatížené pozemky'j. Tyto skutečnosti jsou zapsány v katastru
nemovitosti u Katastrálního úřadu pro plzeňský kraj, katastrá|nlho pracoviště Domažlice, na listu vlastnictví
č. pro obec a katastrálni území Babylon.

2) Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je vlastníkem stavby kanalizace vedoucí zatíženými pozemky, jejíž
přesný průběh je vymezen geometrickým plánem čislo ....,..........., ověřeným úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem , č. pol. , dne (dále nazývaným jen jako
,,geometrický plán").

l) povinný ze služebnosti touto smlouvou zřizuje, k tíži každého ze zatížených
oprávněného ze služebnosti, služebnost vedeni, provozování a údržby
v rozsahu vymezeném geometrickým pIánem ................, ověřeným
zeměměřičským inženýrem , č. pol. , dne ,
smlouvy.

pozemků ve prospěch
kanalizačnIho vedeni,
úředně oprávněným
který je přilohou této

2) Služebnost specifikovaná v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje rovněž právo po předchozím projednáni
s povinným ze služebnosti, narušit zemský povrch zatíženého pozemku pracovními nástroji v souvislosti se
zřízením kanalizačního vedeni, jakož i zajištěním jeho provozu, údržby a opravy s tím, že po skončení
těchto prací uvede oprávněný ze služebnosti zatížený pozemek na vlastni náklad do předešlého stavu,
případně do stavu, který odpovídá svým určením stavu předchozímu.

3) Služebnost specifikovaná v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje rovněž právo oprávněného ze služebnosti,
v případě náhlého poškozeni kana|izačniho vedeni, zajistit opravu kanalizačniho vedení i bez předchozího
projednáni s povinným ze služebnosti s tím, že oprávněný ze služebnosti neprodleně oznámi prováděni
opravy povinnému ze služebnosti, její místo označí a zabezpečí. Po skončení prací uvede oprávněný ze
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služebnosti zatížený pozemek na vlastni náklad do předešlého stavu případně do stavu, který odpovídá
svým určeniŕií stavu předchozímu.

4) Oprávněný ze služebnosti se zavazuje nést náklad na zachováni a opravu kanalizačního vedeni, které je
pro služebnost určeno. Vznikne-li v souvislosti s výkonem práva odpovidajÍciho výše uvedené služebnosti
povinnému ze služebnosti škoda, je oprávněný ze služebnosti povinen ji nahradit.

5) Oprávněný ze služebnosti právo odpovidajÍci výše uvedené služebnosti přijímá.
6) Účastnici se dohodli, že právo odpovidajici výše uvedené služebnosti je časově neomezené.
7) Služebnost se dle této smlouvy zřizuje bezúplatně.

0

l) Služebnost specifikovaná v článku || odstavci 1 této smlouvy vznikne jejím zápisem do katastru nemovitosti
na základě této smlouvy. Originál této smlouvy opatřený ověřenými podpisy bude po jejím uzavřeni
společně s návrhem na vklad práva odpovidajíciho služebnosti speciňkované v ČI, || odst. 1 této smlouvy,
uložen u oprávněného ze služebnosti, který zajisti podáni návrhu na povoleni vkladu práva odpovidajiciho
služebnosti specifikované v ČI. || odst. 1 této smlouvy do katastru nemovitosti. Náklady spojené s podáním
uvedeného návrhu uhradí oprávněný ze služebnosti.

2) Pokud by příslušný katastrálni úřad z jakéhokoli důvodu zamítl návrh na povoleni vkladu práva
odpovidajÍcÍho služebnosti zřizované touto smlouvou ve prospěch oprávněného ze služebnosti jakožto
vlastníka panujiciho pozemku, účastnici bez zbytečného odkladu odstraní vady, které bránily povdeni
vkladu.

lV,

l) Smluvní strany výslovně souhlasi s tím, aby tato smlouva byla bez časového omezeni zveřejněna na
oficiálnich webových stránkách obce Babylon a to včetně všech případných přIloh a dodatků, po
znečitelněni osobních údajů Umožňujici jednoznačnou identifikaci smluvních stran,

2) Tato smlouva je projevem pravé, svobodné a vážné vůle účastníků, na důkaz čehož ji účastnici niže
podepisuji.

V dne

oprávněný ze služebnosti:

obec Babylon

Pavel Bambásek, starosta

V dne

povinný ze služebnosti:
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