Níže uvedeného dne uzavřely smluvní strany
Družstvo Centrum Šeberov
Se sídlem: K Újezdu 278, 149 00 Praha 4
IČ 02432501
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 8074
jednající předsedou družstva, společností SICOM spol. s r.o., kterou při výkonu funkce
zastupuje pan Ing. Petr Štěpánek
(dále jen „budoucí oprávněný“)
a
Městská část Praha - Šeberov
K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4
IČ 00241717
Jednající Ing. Petrou Venturovou, starostkou Městské části
(dále jen „budoucí povinný“)
tuto

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
dle §1257 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
I.
I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

Úvodní ustanovení
Budoucí povinný má svěřené do správy nemovitosti ve vlastnictví obce Hlavní město
Praha, a to pozemky parc. č. 116/6, 116/7, 121/2, 117, 32/1, 99/1, 1449/9, 1449/10 ,
1449/1, 99/3, 99/13, 99/2, zapsané na LV 1019, vedeném u Katastrálního úřadu pro
Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Šeberov, obec
Hlavní město Praha, dále jen „služebné pozemky“ .
Budoucí oprávněný je vlastníkem pozemků parc. č. 116/1 a 116/2, zapsaných na LV
735 vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště
Praha, pro katastrální území Šeberov, obec Hlavní město Praha, dále jen „panující
pozemky“.
Budoucí oprávněný je jedním z investorů výstavby Senior Rezidence Šeberov podle
Rozhodnutí o umístění stavby nazvané Senior Rezidence Šeberov, vydané Odborem
výstavby Úřadu městské části Praha 11 dne 26.6.2017, sp. zn. OV/16/068417/Krt, jehož
kopie je přílohou této smlouvy, a připravuje dokumentaci pro stavební povolení.
Budoucí povinný v souvislosti se shora uvedeným bere na vědomí, že budoucí
oprávněný má v úmyslu panující pozemek parc. č. 116/1 rozdělit dle návrhu
geometrického plánu, který je připojen k této smlouvě, a část takto rozděleného
panujícího pozemku převést na třetí osobu pro účely výstavby objektu určeného
k poskytování sociálních služeb (zejména domova pro seniory a domova se zvláštním
režimem; dále jen „domov“), jenž bude součástí Senior Rezidence Šeberov.
V souvislosti s výstavbou Senior Rezidence Šeberov (včetně domova) je třeba na
služebných pozemcích, jakož i na pozemcích vlastníka, zřídit a na objekt Senior
Rezidence Šeberov (včetně domova) napojit příslušné inženýrské sítě, jakož i přípojky
na tyto sítě, zejména vodovod, kanalizaci, plyn, rozvody nízkého napětí a slaboproudu
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aj., a tyto inženýrské sítě, jakož i přípojky na tyto sítě, pro účely užívání a provozování
Senior Rezidence Šeberov udržovat a provozovat.
II. Předmět služebnosti a její zřízení
II.1 Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít do šesti měsíců po vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu Senior Rezidence Šeberov smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě.
II.2 Budoucí povinný ze služebnosti se zavazuje zřídit ve prospěch panujících pozemků, tj.
ve prospěch budoucího oprávněného, jakož i jakéhokoli dalšího vlastníka panujících
pozemků či některého z nich či jejich částí, služebnost užívání části služebných
pozemků v rozsahu dle bodu II.5 této smlouvy, spočívající v právu zřízení, užívání,
provozování, oprav a nezbytné údržby přípojek vodovodu, kanalizace, plynu, rozvodů
NN a SLP přes služebné pozemky, a to k tíži každého vlastníka služebných pozemků či
některého z nich či jejich částí.
II.3 Budoucí oprávněný takto zřízenou služebnost přijme a budoucí povinný, jako vlastník
služebných pozemků, se zaváže tato práva strpět a umožnit budoucímu oprávněnému
jakož i dalšímu vlastníkovi panujících pozemků či některého z nich či jejich částí
nerušený výkon těchto práv. Bude-li vlastník a/nebo provozovatel příslušné inženýrské
sítě odlišný od vlastníka panujících pozemků či některého z nich či jejich částí a bude-li
to pro zřízení, užívání, provozování, opravy a/nebo nezbytnou údržbu příslušné
inženýrské sítě nezbytné, zavazuje se budoucí povinný zřídit odpovídající služebnost též
ve prospěch vlastníka a/nebo provozovatele příslušné inženýrské sítě.
II.4 Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou. V případě, že budoucí oprávněný převede
panující pozemky či některý z nich či jejich část na jiného vlastníka, je povinen do 30
dnů ode dne převodu vlastnického práva oznámit budoucímu povinnému nového
vlastníka nemovitosti.
II.5 Služebnost bude zřízena v rozsahu geometrického plánu, který bude vyhotoven na
náklady budoucího oprávněného po kolaudaci a bude přílohou a nedílnou součástí
smlouvy o zřízení služebnosti.
III. Náhrada za zřízení služebnosti
III.1 Služebnost dle této smlouvy bude zřízena úplatně, a to za jednorázovou náhradu. Výše
této jednorázové náhrady za zřízení každé služebnosti je stanovena na částku nejvýše
5.000,- Kč + DPH platné v době podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.
III.2 Částka náhrady bude budoucím oprávněným uhrazena na účet budoucího povinného do
15 dnů od podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.
IV. Ostatní ujednání
IV.1 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze
písemnou formou a po vzájemné dohodě stran.
IV.2 Tato smlouva je sepsána a vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné právní závaznosti,
každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
IV.3 Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu
před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
IV.4 Smluvní strany nepovažují skutečnosti ve smlouvě uvedené za obchodní tajemství ve
smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
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IV.5 Tato smlouva byla schválena dne 25.9.2017 Zastupitelstvem MČ Praha – Šeberov
usnesením č. 6/23/2017/ZMČ.

V Praze dne ___________

V Praze dne ___________

Budoucí oprávněný:

Budoucí povinný:

Družstvo Centrum Šeberov
Ing. Petr Štěpánek

Městská část – Praha Šeberov
Ing. Petra Venturová

Přílohy:

1.
2.
3.

Nákres znázorňující plánované vedení inženýrských sítí
Návrh geometrického plánu pro rozdělení pozemku parc. č. 116/1
Územní rozhodnutí pro umístění Senior Rezidence Šeberov
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stavba:

SENIOR REZIDENCE
ŠEBEROV
(K Hrnčířům 2, Praha Šeberov)
investoři:
Senior holding s.r.o.
Rytířská 399/24, 110 00 Praha 1
T: +420 257 314 218
e-mail: info@seniorholding.cz
Družstvo Centrum Šeberov
K Újezdu 278, 149 00 Praha 4 Šeberov
T: +420 244 913 498
e-mail: druzstvo@sicom.cz
hlavní architekt projektu:
RS development s.r.o.
Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5
T: +420 724 526 940
e-mail: trojak@rsdevelopment.cz
hlavní inženýr projektu:
AED project, a. s.
Pod Radnicí 1235 / 2A, 15000 Praha 5
T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz
profese:

S-JTSK
Bpv

polohopisný systém:
výškový systém:
stupeň:

SO.01-01 ± 0,000 = 293,00 m n.m.
SO.01-02 ± 0,000 = 292,90 m n.m.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ
ROZHODNUTÍ
hlavní architekt projektu:

datum:

Ing. arch. Pantelis Larcou

12/2016

Ing. arch. František Troják
Ing. arch. Kristýna Krámková

formát:
6 x A4

vedení projektu:
Ing. Aleš Marek
hlavní inženýr projektu:

měřítko:
1:500

Ing. Marek Ženka, Ph.D.
zakázkové č.:
zodp. projektant části:

16_010_SEBE

Ing. Aleš Marek
vypracoval:
Ing. Jan Baštář

část:

C

část / profese:

C- SITUACE
příloha:

SITUACE SÍTÍ
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č. přílohy:

C.5.3

Příloha č. 2 Návrh geometrického plánu pro rozdělení pozemku parc. č. 116/1
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