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vše vedeno Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
(d ále jen „,Pnzemkv“]1:
v k.ú. Písnice:

- parc. ě.ú'ít]f1.pare. č. STEM, parc. č. 878425 a parc. č. ESWTS
v k.ú. Libuš:
- parc. č. 11332

Budoucí oprávněný realizuje na základě pravomocného územního rozhodnutí
č.j.: P4ltlči'44lí13íDSTll-ÁTU vydaného odborem stavebním Uřadu městské části
Praha 4 dne lů.iů.ilíll3 veřejně prospěšnou stavbu „Trasa ID metra v Praze" tdále jen
„Stavba"'_t._ vjejímz rámci tunistí do Pozentků parc. č. STRES STE-fč— a EMF] objekt
metra, a to 50-52-51 „Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Depo Písnice". do
Pozemku parc. č. čSQITÍ-r objekt metra SÚ 52-25 Kontrolní měřící objekty bludných

proudů na inž. sítích1 a dále do Pozemku parc. č. HERE objekt metra SD Zl-állllll
vodovodni přípojka vestibulu a SÚ ili-EWH! Kanalizační přípojka stanice — fekální,
které budou součástí podzerrmí stavbý se samostatným účelovým určením (dále jen

„objekty-a
lv'lastníkem |íllhjektů bude Budoucí oprávněný.

II.

Předmět Smlouvý

Budoucí povinný jakožto vlastník Pozemků uděluje tímto Budoucímu oprávněnému
souhlas srealízací Stavbjr a s umístěním Objektů na Pozemcích. Situační plán
s umístěním Dbjektů na Pozemcích tvoří nedílnou součást Smlouvy (Příloha 5. H.
Předmětem této Smlouvy je závazek Budoucího povinného uzavřít s Budoucínt
oprávněným smlouvu o zřízení pozemkové sluzebnosti ve smýslu ustanovení § 125?

zákona č. Stí-“EDIE Sb.. občanského zákoníku. v platném znění. ve prospěch Budoucího
oprávněného a každého dalšího vlastníka Stavby:. a to k tíží cásti Pozemků ve vlastnictví
Budoucího povinného. Zřizovaná pozemková sluzebnost bude spočívat v právu umístění
a provozování Dbjektů na Pozemcícli. včetně umožnění přístupu za účelem provozu._
kontrolýt oprav, úprav. obnovar aůdrzhý Dbjektů tdále jen „Služebnost“'). Skutečný
rozsah Služebností bude konkrétně specifikován geometrickým plánem zpracovaným dle

skutečného provedení Dhjektůí přičemž tento rozsah Služebností nebude větší než rozsah
nezbytně nutný ke splnění účelu Služebnosti.
Sluzehnost bude zřízena na dobu neurčitou.

Dle smlouvy o zřízení Služebnosti ponese Budoucí oprávněný pouze přiměřené nákladý
na zachování a opravy Pozemků„ které zároveň svou povahou nebudou neúměrné
aneůčeluá. Kůhradé těchto přiměřených nákladů na zachování aopravý Pozemkd
Budou-elm oprávněným bude výžadován souhlas ze stran:: Budoucího oprávněného
udělený před tím, než Budoucí povinný týto nákladý vynaloží. s tim? ze rozsah těchto

nákladů musí zároven zajišťovat realizaci řádného výkonu práv odpovídajících
Služebnosti a s tímto zajištěním souviset.
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Ill.
Tým al k umwřcní Rmšnm ji.“ “ !í'i'icni hluiulumsii

Hudnucé npráunůný MM.“— I: [liwl‘mii‘ Huduucíhu prn'il1núš1u k w.;n'í'cm HMEC-19:5“ v.: xíwuní

Služchnusli ncjpuxcli-ii do : ]CL mlu dun: udání kr-IaaMuc-uíhn anuhlanu na šil-„trhu.
Buchnucj úpt'eh'nůný j: pminun L píHunmC Myr-“ů přiiuiit gcunmh'icky plan w mujmšu

článku li. udat. I anulu-ma' a mnlcckj pmudck „harm-„mý a“ anulu-„h: s Clinkcm H[ luh-'..
[SJ

l Hmmm-33

Smluvní 51mm; su xmuxuji pusmpmai w a'xájcmnů mucinmmi & wm ﬁt arnlnama

'.rJ

nxfl'xcni Hluichnosii Imipozdcji do Í— lL'l Udu LlI'IL‘ mrdání kukludaůnihu muhlamu
ml Sim lm. Návrh [CML] a'mlmn'ja L‘I fř'l'zcní H]leuhnmli kHz-vilclec Hmlnuuí Upr-„'n nůujš
hicdqidc—li L‘ umﬁ'cni scanlnux'j. L} xii/rm thiul‘lnmii alu Llﬂbj- an cdcnu \ mtm. Š'. Inham—
čiúnkm můře HC mmmn xu: Emlurnluh mun dmu‘ﬁmt u amu-„'Iu aby prniﬂ mlu
Smím-ních 51mm ivf—| :mhramun mudnim l'uﬂmdnmim. Právu na nithmdu níku-„1:1 uchu-„iu

Hmm úkmncm dum-cun.
Smluvní Strany 5-H: damn}; “ku m'u'rh [m Vklad ]:lrfn'n mšiuwidqiícílm Hlukťhnuali
dh: Stlliom'y 0 ?"rízcni ':Shižchmwli bud: [mud-{Ln I'iudnucin‘l nprín'nůnjhn :ujpt'milťnů
pu umu-ření S]U|L‘III1'}'0 Mir-cut Ššuřuhnmú.

l‘h'.
Úplata 1:1 Hlllřchnnxt

H]Ltžuhnusi budu“ zfimlm (ml-mm. [liplnm m ﬁluﬁc‘nmm ku! i'la'mlxu []. udat. : Hmhun}
bude SlLIl'liWÚIL-Z'L tm mmm;— Knulcckclm pcmldku Ll}: zilk-„mu ::. It"—E. HN? Sh. u uccz'un-aínš

majetku. \ p!n[uúm mtm kl: dni nadpisu 5111|ůu'r3' ú ?í'r'7u11i S]užuhmwti iii.-„Hc jen

t-«J

„Znalecký |1||5utlrk“3.jcř1cú.mdarmclmn budu: BULIÚUCÍ pﬂx'ir‘mfi' m míkhhijf Hlízěmlcíhn
úprúwučlúhn .
bi uplatč “za Služchnusl bud»: mimča—una pí'ishlšnú mam DPH Lil..- ník-mm &. 335533114 Six.
[] r_kmi ?.j'FÍ'ÍLÍS-JII'IČ hmmm-ty. v: mízní pnadůišíuh pf‘CthiﬁLl UML: _:CH „Lillian ﬂ IJI'II"}.

'_r.|‘

Buduuci npra'n'nůuý ran: mnumju Hudnucimu púxillrjúlnu akin určen-nu
za. zřízeni Šlukhmzhli Š; Pnzcmkum uhradil all:: mlHi. F mlh-1511 Cšúnku.

'njitli

Úplata

L'in'radu 1'1|‘.I'|21I}' m xf'izuni Hluhhnnati ]T-rmmiu Hud-„muž npraívnúný Imyhnhwummm
přu'mdcm

m1 úůul

Íšudnuuihu pminnúhn nu niLILLLIE Llnﬁmwﬁhn dnkšndu —

I'alklurj.

vystaveni;— Buduuuim purinným dn 15 ulm'l Udu:alr1r'.|xk1|1cúnúní zalunhchwhn |11|1Čt1| Matic
jun "BLIP“; sc rxplmmmi 3|] dni min: Lin-c dnr'lltcm L1„1|'1m'-č]1-.1 [halda-du . faktur)Hualuucimu up1'flmů11sý'11m. Ku [MIKE] >L: "pw.užuju dun podpiau :=[11lum3 u !Í'Íf.ť[]|
ŠŠLLŘuhmmLi „Enúma Hmlmnimi Himnumi. 133351ij dual—„Luž - illlxium I‘ILILL.‘ mil rn'lI-cýšlm'ti
dnům-Chu u úůulníhv ašnkladu úlů: všimnu C. 235 ŽIJILLL FJD.. „ IWH H mm“. č. „““-(G Ik'Jf-H

Sh.. n L'iůulniuh'í. *.' pluinům xnúnš. Krmné f.;lkmmfi ch :ulickilnali bude dnům :; alnklml —
[u]—„turu nhmhm'm ŠÍP—ln [Li—lu 5111111ng [Cáxlu L'Ili'\_iL_'L|.|'|l-|.V|.\':\ :-.

Y,

Ihllší práva & pmiulumlí Hmlln'nith Hlt'illl

Hud—mm puriunjš a": x'j'h'uwnc mmmjc nupf'cr-Lsé1 ulnxlniukú |'-r.|'fu L Fumn'iLle fu.-lm
rapuan'lnslnluki' pmlíl nn. tích s-wlm. :mi} 11} mm.-.wc- „vu-||.1 alum-nku E’wuHILLI =Iuln=

spoluvlastnického podílu nezavázal uzavřít s Budoucítn oprav-'nčným smlouvu o "zřízení

Služebností postupem a za podmínek dle této Smloutý. tj. zavazuje se zajistit. že
případný nový vlastník nebo spoluvlastník Pozemků uzavře sBudottcínt oprávnčným

smlouvu o zřízení Služebnosti ve znení odpovídajícím této Smlouvč.
Budoucí povinný písemné výrottutní Budoucího oprávněného o svém :ráméru převést
vlashtícké právo k Fozernkám nebo spoluvlastnický podíl. a to před uzavřením příslušné
smlouvy ktorou se vlastnické právo k Poaemkům nebo spoluvlastnický podíl převádí.

VI.
Odstoupení od Smlouvrý

Budoucí oprávnčnýje oprávnčn od této Smlouvý odstoupitt nedojde—lí Stavbou k dotčení
nebo omezení Pozemků.
Údatoupcním sc Smlouva ruší a toto odstoupení je účinné doručením písemného projevu
této vt'tle druhé Smluvní straně.

V".

Závčrečná ustanovení

Smlouvaje platná a účinná dnem podpisu této Smlouvý obéma Smluvními stranami.
Smlouva může. být mčnéna a doplňována pouze písemnými vzestupné číslovanými
dodatky:

Smluvní straný se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení Smlouvý nebo
sní souvísaiíoí ujednání cí jakákoli její část ukáží být neplatnými adánlivýmí či se
neplatný-mí stanou, neovlivní tato skutečnost platnost Smlouvy jako takové. V takovém
případě se Smluvní straný zavazují nahradit neplatné či zdánlivé ustanovení ustanovením

platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému
či zdánlivému ustanovení. Dbdobnč se bude postupovat v případě ostatních zminčných
nedostatků Smlouv'ý či souviseíících ujednánů

UI

Smlouva se výhotovuje v pěti stejnopisech splatností originálu. zníchž Budoucí
oprávněný obdrží tří vyhotovení a Budoucí povinný dvé výhotovení.
Smluvní stranyr výslovné souhlasí s tím. abý Smlouva býla zveřejněna na webových
stránkách mvwdppcz. které jsou veřejnč přístupné a které obsahují údaje o Smluvních
atranách, předmčttt Smloutq-i. číselné označení Smlottvý a datum jejiho uzavření, Smluvní
strauý prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodni tajemství
ve amýslu § 5134 zákona č. 8933112 Sly.a oÉanského zakoniku, v platnétn znení. a udčlují
svolení kjejíel't užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalsích podmínek.

Údpovčd" Budoucílto povinného na nabídku Hudoucíl'to oprávnénélto k uzavření této
Smlouvý sodchýlkon nebo sdodatkcm. která podstatné neméní smluvní podmínkv
ancbýla bez zbýtcčného odkladu odmítnuta, nebude považována na přijetí nabídký.
ato v souladu s g} I'Hﬂ odst. 3 zákona č. 39mm Sb., občanského vnikoníku. v platném
a účinném znční.

Práva a povinností Smluvních stran plýnoucí z této Smlouvy přecházejí na právní
nástupce všech účastníků této Smlotný
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