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SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  
 

uzavřená podle ustanovení § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

mezi smluvními stranami: 

 

1. Simona Billíková, r.č. 745323/5317, bytem Libušina č.p. 79/8, Bělidla, 779 00 Olomouc; 

2. Manželé Ondřej Hnilička, r.č. 850508/5787 a Jitka Hniličková, r.č. 815820/5352, oba by-

tem Dolany č.p. 290, PSČ 783 16; 

3. Bc. Bohuslava Hladká, r.č. 796227/5343, bytem Olšany u Prostějova č.p. 389, PSČ 798 14; 

4. Jiří Stejskal, r.č. 790814/5377, bytem Olšany u Prostějova č.p. 389, PSČ 798 14; 

5. Manželé Marek Minařík, r.č. 881212/5806 a Ing. Martina Minaříková, r.č. 886219/5837, 

oba bytem Varšavské nám. 1089/6, 779 00 Olomouc; 

6. Ing. Kateřina Mračková, r.č. 635517/1020, bytem tř. Svornosti 135/3, Nová Ulice, 779 00 

Olomouc; 

7. Stavební firma GLOBAL s.r.o. se sídlem Svatoplukova 153/7a, 784 01 Litovel, IČ: 25821610, 

zastoupená jednatelem Františkem Musilem;  

 (dále jen „spoluvlastníci“) 

a 

Obec Bělkovice-Lašťany 

se sídlem obecního úřadu Bělkovice-Lašťany č.p. 139, 783 16 Dolany, IČ: 00298654 

zastoupená Ing. Tomášem Němčicem, starostou 

 (dále jen „oprávněný“) 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Simona Billíková, manželé Ondřej Hnilička a Jitka Hniličková, Bc. Bohuslava Hladká, Jiří 

Stejskal, manželé Marek Minařík a Ing. Martina Minaříková, Ing. Kateřina Mračková a sta-

vební firma GLOBAL s.r.o. shodně prohlašují, že jsou podílovými spoluvlastníky pozemku 

parc. č. 63 o výměře 580 m2 orná půda, zapsaného na LV č. 890 vedeném Katastrálním úřa-
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dem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Bělkovice-Lašťany a k.ú. 

Lašťany (dále jen „služebný pozemek“).  

1.2. Manželé Ondřej Hnilička a Jitka Hniličková a stavební firma GLOBAL s.r.o. shodně prohlašu-

jí, že jsou podílovými spoluvlastníky pozemku parc. č. 71/9 o výměře 280 m2 zahrada, za-

psaného na LV č. 882 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pra-

coviště Olomouc, pro obec Bělkovice-Lašťany a k.ú. Lašťany (dále jen „služebný pozemek“).  

1.3. Simona Billíková, manželé Marek Minařík a Ing. Martina Minaříková, Jiří Stejskal, Bc. Bo-

huslava Hladká a Ing. Kateřina Mračková shodně prohlašují, že jsou podílovými spoluvlast-

níky pozemku parc. č. 71/11 o výměře 688 m2 zahrada, zapsaného na LV č. 892 vedeném 

Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Bělko-

vice-Lašťany a k.ú. Lašťany (dále jen „služebný pozemek“).  

1.4. Oprávněný prohlašuje, že je vlastníkem vodovodu a splaškové kanalizace vybudované dle 

projektové dokumentace zpracované od Ing. Kujové, Kmochova 11, 779 00 Olomouc z 

05/2013  na služebných pozemcích p.č. 63, 71/9 a 71/11 v k.ú. Lašťany. 

1.5. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 65a/2015 a 65b/2015 zpra-

covaný Ing. Rohánkem, Řepčínská 68, 779 00 Olomouc ze dne 19.10.2015 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Spoluvlastníci tímto zřizují ke služebným pozemkům uvedeným v čl. I. odst. 1.1., 1.2. a 1.3. 

služebnost inženýrské sítě – vodovodu a splaškové kanalizace v rozsahu dle geometrického 

plánu č. ………  ve prospěch obce Bělkovice-Lašťany za podmínek uvedených níže v této 

smlouvě. 

Článek III. 

Doba trvání služebnosti a úplata za služebnost 

3.1. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou. 

3.2. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje bezplatně.  

Článek IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1. Oprávněný má právo vstupovat na služebné pozemky za účelem zajištění provozu, oprav, 

úprav, údržby a likvidace inženýrské sítě – vodovodu a splaškové kanalizace.  

4.2. Spoluvlastníci služebných pozemků jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by ved-

lo k ohrožení vodovodního nebo kanalizačního vedení. 

4.3. Spoluvlastníci jsou povinní umožnit oprávněnému, resp. jím pověřené osobě (osobám) 

vstup na služebné pozemky po dobu nezbytnou k provedení oprav, úprav, údržby a likvida-
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ce vodovodního a kanalizačního vedení, a to po předchozím projednání. Nesnese-li záleži-

tost při náhlém poškození vodovodního nebo kanalizačního vedení odkladu, obstará opráv-

něný jejich opravu i bez předchozího projednání s vlastníky. Po provedení prací je oprávně-

ná povinna uvést služebný pozemek na vlastní náklad do původního stavu a nahradit škodu 

způsobenou provedením prací. 

4.4. Oprávněný má právo provádět na vodovodním či kanalizačním vedení úpravy za účelem 

jejich modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti. 

4.5. Oprávněný práva odpovídající služebnosti inženýrské sítě v rozsahu uvedeném výše přijímá 

a spoluvlastníci se zavazují tato práva strpět. 

Článek V. 

Vklad do katastru nemovitostí 

5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že služebnost inženýrské sítě vzniká vkladem do katastru 

nemovitostí. Návrh na vklad služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí bude 

smluvními stranami podepsán současně s podpisem této smlouvy. 

5.2. Náklady spojené s vkladem služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí hradí 

oprávněný. 

5.3. Smluvní strany této smlouvy se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou nutnou součin-

nost vyžadovanou k provedení vkladu služebnosti inženýrské sítě podle této smlouvy do ka-

tastru nemovitostí. 

5.4. Strany vyvinou veškeré úsilí ke splnění účelu této smlouvy a zavazují se, pokud to bude 

nutné podle výzvy nebo rozhodnutí katastrálního úřadu, doplnit nebo změnit tuto smlouvu 

nebo uzavřít novou smlouvu, která naplní účel této smlouvy, do 7 dnů ode dne, kdy se o 

obsahu výzvy nebo rozhodnutí katastrálního úřadu dověděly. Toto ustanovení se vztahuje 

přiměřeně na návrh na vklad do katastru nemovitostí a přílohy. 

5.5. Do doby provedení vkladu služebnosti inženýrské sítě podle této smlouvy jsou všichni 

účastníci smlouvy svými projevy vůle vázáni a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepře-

vést předmětné nemovité věci uvedené v čl. I. odst. 1.1., 1.2. a 1.3. na třetí osobu, ani ji 

jakkoliv nezatížit nebo nesjednávat práva k ní pro třetí osobu. 

Článek VI. 

6.1. Smluvní strany této smlouvy navrhují, aby Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální 

pracoviště Olomouc, provedl podle této smlouvy vklad služebnosti inženýrské sítě ke slu-

žebným pozemkům uvedeným v čl. I. odst. 1.1., 1.2. a 1.3. ve prospěch oprávněného. 
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Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

7.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí přísluš-

nými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

7.2. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne ……………., usnesením č……………. . 

7.3. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány 

všemi účastníky smlouvy. 

7.4. Tato smlouva je vyhotovena v jedenácti stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží 

každý z účastníků této smlouvy a jeden stejnopis je určen jako podklad pro vklad služebnos-

ti do katastru nemovitostí. 

7.5. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si 

smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají 

svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Bělkovicích-Lašťanech dne …………………….  

 

Účastníci smlouvy: 

Simona Billíková:     ………………………………………………… 

Ondřej Hnilička:    ………………………………………………… 

Jitka Hniličková:    ………………………………………………… 

Bc. Bohuslava Hladká:   ………………………………………………… 

Jiří Stejskal:     ………………………………………………… 

Marek Minařík:     ………………………………………………… 

Ing. Martina Minaříková:   ………………………………………………… 

Ing. Kateřina Mračková:   ………………………………………………… 

Za GLOBAL s.r.o. 

František Musil, jednatel:     ………………………………………………… 
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Za obec Bělkovice-Lašťany 

Ing. Tomáš Němčic, starosta:   …………………………………………………  

 


