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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-

Služebnosti inženýrské sítě 
uzavřená dle § 1785 a násl. zák.89/2012 Sb.,občanský zákoník 

 
 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech /dále jen VSOZČ/ 

 se sídlem: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary 

IČ: 47700521 

zastoupené: Alexandrem Žákem, předsedou Rady sdružení 
zapsané do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje  

pod reg. č. 7/1993 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary, č.ú. 33239341/0100 

 

jako stavebník /budoucí oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě/ 

 

1.2. Město Bochov 

se sídlem: Náměstí Míru 1, 36471 Bochov 

zastoupené: Miroslavem Egertem, starostou  

IČ: 00254444 

 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary, č.ú. 2221341/0100 

 

jako vlastník služebných pozemků, /budoucí povinný ze služebnosti inženýrské 

sítě/ 

 

 

II. 

Charakteristika vlastnictví 

 

Budoucí povinný je vlastníkem pozemků dle následující tabulky: 

číslo parcely katastrální území druh pozemku číslo LV 

1432 Horní Tašovice Lesní pozemek 1556 

 

Uvedené pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský 

kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 237 (dále jen „dotčené nemovitosti“). 

 

III. 
Rozsah věcného břemene 

 

  

Budoucí oprávněný hodlá realizovat na pozemcích uvedených v čl. II této smlouvy část 

stavby „Stružná, Horní Tašovice – zásobování pitnou vodou ze SVŽ“ (dále jen „Stavba“). 

Rozsah a umístění Stavby jsou vyznačeny v situaci projektové dokumentace zpracované 

společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, č. zakázky 3044. 

Situace umístění Stavby je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. 
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IV. 

                                                       Předmět smlouvy 

 

 

1. Smluvní strany se zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní 

smlouvu o zřízení věcného břemene (dále jen „Vlastní smlouva“), jejímž předmětem 

bude zřízení věcného břemene. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí 

oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat vodovodní řád z potrubí PE 90, 

provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci a povinnost budoucí povinné výkon 

těchto práv strpět (dále jen „Věcné břemeno“). 

2. Předpokládaný rozsah omezení Dotčených nemovitostí Věcným břemenem činí 117 

bm a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této 

smlouvy. 

3. Budoucí oprávněný se zavazuje po dokončení Stavby vyhotovit geometrický plán pro 

vyznačení rozsahu Věcného břemene, Vlastní smlouvu a zaslat budoucí povinné 

písemnou výzvu k uzavření Vlastní smlouvy, jejíž přílohou bude Vlastní smlouva a 

geometrický plán. 

4. Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat výzvu dle odst. 3 budoucí povinné ve lhůtě do 6 

kalendářních měsíců od kolaudace Stavby (popř. od jejího uvedení do provozu), 

nejpozději však do 3 let od uzavření této smlouvy. Budoucí povinná se zavazuje 

Vlastní smlouvu uzavřít nejpozději do 90 dnů ode dne doručení výzvy. 

5. Do doby uzavření Vlastní smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem této Smlouvy 

a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke zmaření jejího 

účelu. 

6. Smluvní strany se dohodly, že za omezení vlastnického práva budoucí povinné 

v důsledku Stavby bude budoucí povinné na základě Vlastní smlouvy vyplacena 

jednorázová náhrada ve výši 150,- Kč/ bm. K této částce bude připočtena daň 

z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Jednorázová 

náhrada bude vyplacena Budoucí povinné po provedení vkladu Věcného břemene do 

katastru nemovitostí za podmínek stanovených Vlastní smlouvou. 

7. Vlastník pozemků tímto dává stavebníkovi souhlas ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 

písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) zák. 183/2006 Sb. s umístěním a provedením Stavby 

dle čl. III na pozemcích uvedených v čl. II této smlouvy.  

  

V. 

                                                      Ostatní ustanovení 

1. Veškeré náklady spojené s vyhotovení této a Vlastní smlouvy, geometrického plánu a 

podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, se zavazuje uhradit budoucí 

oprávněná. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných dodatků, 

jiná forma se vylučuje. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke 

zrušení smlouvy. 

3. Tato smlouva je vyhotovená v potřebném počtu stejnopisů, z nichž po jednom 

stejnopise obdrží každý z účastníků této smlouvy. 

4. Záměr zřídit věcné břemeno k Dotčeným nemovitostem byl schválen usnesením Rady 

města Bochov č.  R/283/25/22 ze dne 27. 6. 2022. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se nevztahuje povinnost 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem připojení podpisu poslední 

smluvní stranou. 
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6. Součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Situační plán VB označený „ C.2“ – 2 listy 

7. Smluvní strany se zavazují, že do 30 dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný ze 

služebnosti inženýrské sítě předloží budoucímu povinnému ze služebnosti inženýrské 

sítě geometrický plán s přesným vymezením rozsahu inženýrské sítě, uzavřou 

smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v následujícím znění: 

 

   

 

„Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
uzavřená dle § 1257 a násl. zák.89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

1. 

Smluvní strany 

 

1.1. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech /dále jen VSOZČ/ 

 se sídlem: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary 

IČ: 47700521,   

zastoupené: Alexandrem Žákem, předsedou Rady sdružení 
zapsané do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje  

pod reg. č. 7/1993 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary, č.ú. 33239341/0100 

 

jako oprávněný z věcného břemene/ 

 

1.2. Město Bochov 

se sídlem: Náměstí Míru 1, 36471 Bochov 

zastoupené: Miroslavem Egertem, starostou  

IČ: 00254444 

 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary, č.ú. 2221341/0100 

  

jako povinný z věcného břemene 

 

 

2. 

 

2.1. Povinný je vlastníkem pozemků dle následující tabulky:  

číslo parcely katastrální území druh pozemku číslo LV 

1432 Horní Tašovice lesní pozemek 237 

 

Uvedené pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský 

kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 237. 

2.2. Oprávněný zřídil na služebných pozemcích uvedených v odstavci 2.1 výstavbu 

vodovodního řadu z potrubí PE 90 v celkové délce ….. m.   

 

 

3. 

Zřízení věcného břemene 
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3.1. Povinný zřizuje ve prospěch oprávněného jako vlastníka stavby „Stružná, Horní Tašovice 

– zásobování pitnou vodou ze SVŽ“ /dále jen stavba/ věcné břemeno - služebnost inženýrské 

sítě, odpovídající právu umístění části stavby na dotčených pozemcích, jehož rozsah v terénu 

je vymezen geometrickým plánem č. ………,který vyhotovil …….. a který je jako příloha 

nedílnou součástí této smlouvy. Toto právo zahrnuje též právo přístupu ke stavbě za účelem 

zajištění provozu, oprav, údržby či likvidace stavby na nezbytně nutnou dobu. Služebnost 

inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou. 

3.2. Povinný se zavazuje, že v ochranném pásmu podzemního vedení vodovodu, vyznačeném v 

geometrickém plánu, nebude provádět žádné stavby či výsadbu stromů.  

 

 

4. 

Úhrada za zřízení věcného břemene 

 

4.1. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě se zřizuje úplatně a to za 

………………………………….. Platbu uhradí oprávněný do 30 dnů po podpisu této smlouvy 

na dohodnutý účet povinného dle čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. 

4.2.  Dohodnutý účet je stvrzen podpisem této smlouvy. 

 

 

5. 

Povinnosti oprávněného 

 

5.1. Oprávněný se podpisem této smlouvy zavazuje písemně oznámit povinnému každý vstup 

(vjezd) a způsob vstupu (vjezdu) na dotčené pozemky k výkonu práv, které vyplývají z věcného 

břemene a to minimálně tři dny před vstupem (vjezdem), v případě nepředvídaných událostí 

(havárie, porucha) bezprostředně po provedení prací, nejvýše do tří pracovních dnů. 

5.2. Oprávněný se zavazuje při každém vstupu (vjezdu) na dotčený pozemek co nejvíce šetřit 

majetek povinného z věcného břemene. 

5.3. Oprávněný se zavazuje, že dojde-li při uplatňování práv z věcného břemene dle bodu 3.1. 

této smlouvy k zásahu do majetku povinného či k jeho poškození /dále jen majetek/, uvede 

majetek do původního či náležitého stavu a to v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickými normami a pokyny povinného. 

5.4. Oprávněný se zavazuje uhradit škodu v případě porušení povinností podle odst. 5.3. této 

smlouvy a vzniku škody na majetku povinného z věcného břemene a škodu způsobenou třetím 

osobám. 

5.5. Oprávněný se zavazuje odstranit na výzvu povinného na své náklady stavbu v případě 

ukončení užívání, funkčnosti či ztráty účelu stavby, pro které bylo věcné břemeno zřízeno. Při 

odstraňování stavby se zavazuje postupovat přiměřeně dle odst. 5.3. této smlouvy a poskytne 

povinnému součinnost při výmazu věcného břemene z katastru nemovitostí. 
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6. 

Vkladové řízení 

 

6.1. Oprávněný a povinný se dohodli, že návrh na vklad práv odpovídající věcnému břemeni 

dle této smlouvy předloží v zastoupení účastníků příslušnému katastrálnímu úřadu oprávněný 

do 30 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

6.2. Povinný podpisem této smlouvy uděluje oprávněnému plnou moc k podání návrhu na 

vklad práva odpovídajícímu věcnému břemeni dle této smlouvy. 

 

 

7. 

Další ujednání 

 

7.1. Náklady spojené s vyhotovením této smlouvy, geometrického plánu a náklady na vklad 

uhradí oprávněný. 

7.2. Smluvní strany se zavazují vzájemně se včas a řádně informovat o všech podstatných 

skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění této smlouvy a dále vyvinout potřebnou 

součinnost k plnění této smlouvy. 

7.3. V případě změny vlastníka pozemků nebo stavby přecházejí veškerá práva a povinnosti 

dle této smlouvy na nového vlastníka. 

7.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami na jedné listině. 

7.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Jedno vyhotovení je určeno pro potřeby katastrálního úřadu, jedno vyhotovení obdrží strana 

povinná a jedno vyhotovení strana oprávněná. 

7.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem vkladu práva do katastru nemovitostí. 

7.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že byla uzavřena po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

 

 

V Karlových Varech  dne:        V Bochově dne: 

 

 

 

 

 

 

............................................    .................................................................... 

     Za stranu oprávněnou           za stranu povinnou 

       Alexandr Žák                        Miroslav Egert 

        
 

Příloha: 1. Geometrický plán“ 
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 VI. 

                                                    Závěrečná ustanovení 

 

Tato smlouva je závazná pro právní nástupce obou smluvních stran a nelze ji měnit jinak než 

v písemné formě. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle, 

nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, obsah smlouvy je srozumitelný a určitý. 

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom.

   

 

 

V Karlových Varech   dne:      V Bochově dne: 

 

 

 

 

 

 

................................................    .................................................. 

                 

Alexandr Žák                      Miroslav Egert 

předseda Rady            starosta Města Bochov 

 VSOZČ          

      (budoucí oprávněná)                                                                (budoucí povinná) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Situační plán VB označený „C.2“ – 2 listy 

 


