Dnešního dne, m síce a roku uzav eli níže uvedené smluvní strany
Pan, paní
........................................................................................................................................
bytem ........................................................................................................................................
kontaktní telefon: ...................................., e-mail .........................................................
adresa p ipojované nemovitosti, není-li totožná s adresou výše uvedenou:
........................................................................................................................................
(dále jen „Objednatel“, Nemovitost)
a

stys erný D l, I 00277720, sídlem erný D l 48, 543 44 erný D l, zastoupena ing.
Zde kem Krausem, starostou obce
(dále jen „M stys“)
spolu tuto

Smlouvu o zajišt ní projektové dokumentace a územního souhlasu (územního
rozhodnutí) na kanaliza ní p ípojku a souhlas s umíst ním p ípojky na pozemku

1. Ú elem této smlouvy je upravit n která vzájemná práva a povinnosti ú astník této smlouvy
i p ipojení Nemovitosti ke splaškové kanalizaci, p i zajišt ní projektové dokumentace a
územního souhlasu (územního rozhodnutí) na kanaliza ní p ípojku, p emž je spole ným
zájmem ú astník , aby toto p ipojení a získání povolení k provedení kanaliza ní p ípojky bylo
realizováno ádn .
2. M stys bude investorem stavby splaškové kanalizace v rámci akce „Kanalizace a OV
v erném Dole, k. ú. istá v Krkonoších a erný D l, M stys erný D l a Kanalizace v obci
erný D l, severní ást Nad Miletou, erný D l – kanaliza ní p ípojky“. V rámci této uvedené
stavby budou realizovány splaškové kanaliza ní ady a OV. Stavba bude realizována
v p ípad , že M stys zajistí dostatek finan ních prost edk na tuto stavbu.
3. M stys se zavazuje, že pro Objednatele nechá zhotovit projekt kanaliza ní p ípojky
k Nemovitosti, jehož adresa je uvedena v úvodní ásti této smlouvy, a dále že zajistí vydání
územního souhlasu (územního rozhodnutí), které je podle zákona pot ebné pro stavbu této
ípojky. Projekt bude vyhotoven projek ní kancelá í Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02
Hradec Králové, I : 60113111.
4. M stys se dále zavazuje, v p ípad realizace stavby „Kanalizace a OV v erném Dole, k.
ú. istá v Krkonoších a erný D l, M stys erný D l a Kanalizace v obci erný D l, severní
ást Nad Miletou, erný D l – kanaliza ní p ípojky“, vybudovat pro objednatele odbo ení z
hlavního adu kanalizace, tj. osazení tvarovky pro z ízení napojení kanaliza ní p ípojky, na své
náklady. Splaškovou kanaliza ní p ípojku po ídí na své náklady Objednatel, pokud M stys
ed realizací stavby nerozhodne jinak.
5. Objednatel, vlastník nemovitosti, se zavazuje p evzít od M styse projektovou dokumentaci
na p ipojení Nemovitosti k splaškové kanalizaci.

6. Ú astníci této smlouvy iní nesporným, že samotná možnost napojení Nemovitosti na
splaškový kanaliza ní ad není p edm tem zpoplatn ní a že Objednatel nevyžaduje za
umožn ní napojení na splaškovou kanalizaci finan ní pln ní.
7. Ú astníci této smlouvy iní zárove nesporným, že samotná realizace napojení Nemovitosti
na splaškový kanaliza ní ad je možná jen v p ípad realizace vlastní stavby splaškové
kanalizace. V p ípad , že M stys nebude realizovat stavbu splaškové kanalizace trvá
Objednateli, jako vlastníkovi nemovitosti, povinnost zajistit likvidaci odpadních vod v souladu
s platnou legislativou.
8. Objednatel poskytne veškerou sou innost, která je nutná pro innost uvedenou v bodu 3
této smlouvy, zejména
a) umožní projektantovi nebo jeho pracovníkovi nezbytný p ístup na místo, kde bude p ípojka
ízena,
b) podepíše všechny listiny, které jsou nezbytné k vydání územního souhlasu (územního
rozhodnutí). Má-li pozemek, p es který má vést p ípojka, více spoluvlastník , zavazuje se
Objednatel, že zajistí pot ebný souhlas všech spoluvlastník . Je-li Objednatel sou asn
vlastníkem pozemk , do kterých má být stavba p ípojky uložena, dává sv j souhlas podpisem
této smlouvy, jak je uvedeno v odstavci 11 níže.
9. M stys se zavazuje, že na stavbu kanaliza ní p ípojky bude vydán územní souhlas (územní
rozhodnutí) do 30. 06. 2018. To neplatí, když bude nevydání územního souhlasu (územního
rozhodnutí) zp sobeno p ekážkami na stran objednatele.
10. Pokud M stys zjistí, že projekt p ípojek nem že být z vážných d vod vyhotoven v termínu
podle této smlouvy, je povinna o tom neprodlen informovat Objednatele. V takovém p ípad
má Objednatel právo odstoupit od smlouvy do 10 dn od okamžiku, kdy byl této skute nosti
informován.
11. Objednatel (objednatelé) jako vlastník (spoluvlastníci) pozemku parc.
.
….............................., k. ú. ……………………. tímto ud luje (ud lují) souhlas podle § 86, odst.
3 zák. 183/2006 (stavebního zákona) se stavbou kanaliza ní p ípojky na tomto pozemku.
Souhlas se vydává pro stavební ú ad jako podklad pro územní souhlas (územní rozhodnutí).
12. Nedílnou ástí této smlouvy je karta p ípojky, na které je zakreslena trasa navržené
splaškové kanaliza ní p ípojky. Objednatel podpisem této smlouvy souhlasí s umíst ním trasy
ípojky a nemá k ní žádné výhrady.
13. P ípadné zm ny této smlouvy mohou být provedeny výhradn formou písemn
uzav eného dodatku k této smlouv , podepsaného osobami oprávn nými.
14. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazné i pro p ípadné právní nástupce
astník této smlouvy.
15. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem podpisu ob ma smluvními stranami. Tato
smlouva je sepsána ve t ech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po podpisu smlouvy
obdrží Objednatel jedno vyhotovení a M stys dv vyhotovení.
16. Ú astníci prohlašují, že se seznámili s obsahem smlouvy, s nímž bez výhrad souhlasí, a
že tato smlouva byla uzav ena na základ jejich skute né a svobodné v le, nikoli v tísni a za
nápadn nevýhodných podmínek. Na d kaz toho níže p ipojují své podpisy.
17. Tato smlouva byla schválena na 63. sch zi Rady m styse
usnesením íslo 63/0711/2017.

erný D l dne 06.09.2017

V

erném Dole dne …………….2017

__________________________
stys
Ing. Zden k Kraus, starosta obce

V

erném Dole dne ……………..2017

___________________________
Objednatel/vlastník Nemovitosti

Doložka:
Objednatel podpisem této smlouvy ud luje v souladu se zákonem .500/2004 Sb. - Správním
ádem § 33, odst. (2) b)

PLNOU MOC
pro m stys erný D l jednajícím starostou ing. Zde kem Krausem
k zastupování objednatele ve všech ízeních, souvisejících s umíst ním a povolením
kanaliza ní p ípojky, v etn podávání žádostí a doru ování písemností. Zástupce je oprávn n
enést zmocn ní na jiný subjekt.

pan, paní ………………………………..
za objednatele:

za m stys:

