7'^lCřrí)- ér. ^
O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ

BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

C.

uzavřená na základěustanovení § 1785a naši.a § 2201 a nesl. zákonač. 89/2012 Sb., občanskýzákoník, ve
zněnipozdějších předpisfi (dálejen "občanskýzákoník"),
Smluvní strany:
Lesy České republiky, s. p.

se sídlem HradecKrálové,Přemyslova 1106/19, NovýHradecKrálové,PSČ50008
IČO:42196451, DIČ: CZ42196451

zapsanýv Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojačkem, generálním ředitelem,

zastoupený na základě Pověření ze dne 17. 7.2019 Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy tokfi - oblast

povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
číslo úftu: 5039-26300511/0100
datová schránka: eSjefsn

adresa pro doručování: LesyČeskérepubliky, s. p.. Správatokfi - oblast povodí Odry
Nádražní 2811, 738 Ol Frýdek-Místek

(dálejako . budoucí obtíženy') na stranějedné

Obec Trojanovice
se sídlem Trojanovice 210,
744 Ol Frenštát pod Radhoštěm

IČO:00298514
zastoupené Mgr. Jiřím Novotným, starostou obce

(dálejako "budoucí oprávněný} na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVUO SMLOUVĚBUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHOBŘEMENE- SLUŽEBNOSTI;
I.

Předmět budoucí smlouvy

l. Budoucí obtíženy prohlašuje, že je oprávněn hospodařit s následujícími pozemky, které Jsou ve vlastnictví
Českérepubliky:
Číslo

parcely

Druh
pozemku

Způsobvyužití

Výměra
vm

Orientační
výměra

Katastrální
uzemí

LV

Obec

služebnosti v m
4466/2

Koryto vodního
Vodní plocha toku přirozené

3737/1
3752

Frenštát pod

81,0

1343

14,4

Trojanovice

1894

Trojanovice

1688

13,5

Trojanovice

1894

Trojanovice

45770

18,6

Trojanovice

1894

Trojanovice

31574

34,5

Trojanovice

1894

Trojanovice

nebo upravené
Koryto vodního
Vodní plocha toku přirozené
nebo upravené
Koryto vodního
Vodní plocha toku přirozené

Frenštát pod

59809

Radhoštěm

3898

Radhoštěm

nebo upravené
3744/61
3742/2

Koryto vodního
Vodní plocha toku přirozené
nebo upravené
Koryto vodního
Vodní plocha toku přirozené
nebo upravené
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3742/12

3742/13

Ostatní

Ostatní

plocha

komunikace

Ostatní

Ostatní

plocha

komunikace

4137

36,6

Trojanovice

1894

Trojanovice

8873

33,0

Trojanovice

1894

Trojanovice

Celkem

231,6

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Katastrálního pracoviště Nový Jičín na LV č.
3898 pro katastrální území Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm a LV č. 1894 pro
katastrální území Trojanovice, obecTrojanovice (dálejen "budoucí služebnépozemky').
. Uzavřením této smlouvy budoucí povinný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a zákona

é. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisfl (dále jen Jesní zákon") uděluje budoucímu
oprávněnému a jim pověřeným osobám právo provést stavbu vodovodního zařízení Projektové a
inženýrské činností - vodovody včetně jejich součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bod6 (dále
jen ^vodovoď^ na budoucích služebných pozemcích. Smluvní strany výslovně sjednávají, že právo provést
stavbu dle tohoto odstavce smlouvy není zřizováno Jako právo věcné ve smyslu ustanovení § 1240
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a proto se příslušná ustanovení § 1240 až § 1256

občanskéhozákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nepoužijí. U pozemků určených k plnění funkcí lesa Je
uděleni práva provést stavbu podmíněno předchozím pravomocným rozhodnutím orgánu státní správy lesů o
dočasném odnětí plnění funkcí lesa, Je-li s ohledem na ustanovení § 15 odst. 3 lesního zákona odnětí třeba, a
následným trvalým omezením ve využívání. Trasa vodovodu je vyznačena v kopii katastrální mapy. Jež tvoří
nedílnou součást této smlouvy.

- Budoucí obtíženy se zavazuje uzavřít s budoucím oprávněným za podmínek dále uvedených smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti k budoucím služebným pozemkflm za účelem zřízení věcného

břemene - služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku vodovod
(dále jen ^věcné břemeno").

Smluvní strany se dohodly na rozsahu věcného břemene v šíři pásma 1, 5 m na obě strany od osy vodovodu.
Geometrický plán, kterým se vyznačí část budoucího služebných pozemků, dotčených věcným břemenem,
nechá na své náklady vyhotovit budoucí oprávněný.
Pro případ,

že nedojde k uzavřeni smlouvy o zřízení

věcného břemene - služebnosti touto smlouvou

předvídána z důvodů na straně budoucího oprávněného, zavazuje se budoucí oprávněný zaplatit budoucímu
obtíženému smluvní pokutu ve výši 1. 000, - Kč. Smluvní strany vzhledem k okolnostem pokládají sjednanou
smluvní pokutu za přiměřenou okolnostem a neodporující dobrým mravům. Právo budoucího obtiženéhona
náhradu škody tím není dotčeno. Mimo uvedené smluvní pokuty je budoucí obtíženy oprávněn požadovat
zaplacení vzniklých škod a výloh spojených s vymáháním svých pohledávek za budoucím oprávněným. Tento

odstavec se neuplatni v případě, že budoucí oprávněnýstavbu vodovodu nebude realizovat nebo pozemky
budoucího obtizeného nebudou stavbou vodovodu nebojeho ochranným pásmem dotčeny.
II.
Obsah budoucí smlouvy o zřízeni věcného břemene - služebnosti

I,
Úvodní ustanovení

l. Obtíženy prohlašuje, že je oprávněn hospodařit s následujícími pozemky, Jejichž vlastníkem Je Česka
republika:
Cisto .

Druh- .

parcely

pozemku

4466/2

3737/1
3752

Způsobvyužití

Koryto vodního
Vodniplocha toku přirozené
nebo upravené
Koryto vodního
Vodníplocha toku přirozené
nebo upravené
Koryto vodního
Vodní plocha toku přirozené

Výměra Výměra"..
vnf
služebnosti dle
GPvnf

Katastrální
uzemí
J"

LV

Obec

3898

Frenštátpod

f -

59809

Frenštát pod

1343

Trojanovlce

1894

Trojanovlce

1688

Trojanovice

1894

Trojanovlce

45770

Trojanovlce

1894

Trojanovice

Radhoštěm

Radhoštěm

nebo upravené
3744/61

Koryto vodního
Vodníplocha toku přirozené
nebo upravené

Stránka 2 z 6

3742/2
3742/12
3742/13

Vodníplocha

Koryto vodního
toku přirozené
nebo upravené
Ostatní

Ostatní
plocha
Ostatní

Ostatní

plocha

komunikace

komunikace

31574

Trojanovice

1894

Trojanovice

4137

Trojanovice

1894

Trojanovlce

8873

Trojanovice

1894

Trojanovlce

Celkem

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Katastrálního pracoviště Nový Jičín na LV č.
3898 pro katastrální území Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm a LV č. 1894 pro

katastrální území Trojanovice, obec Trojanovice. (dálejen ,^lužebněpozemky").
2.

Na služebných pozemcích se nachází vodní toky: Lubina(CHP 2-01-01-125, IDVT 10100109), MalýSkaredý
p. (CHP 2-01-01-125, IDVT 10208847), PP Malého Škaredého p. (CHP 2-01-01-125, IDVT 10209290),
Bystrý potok (ČHP2-01-01-128, IDVT 10390230) a Lomná (ČHP2-01-01-1290, IDVT 10214900), které jsou
ve správěLesůČeskérepubliky, s.p.

3.

Obtíženy prohlašuje, že služebné pozemky jsou určeným majetkem dle zákona č. 77/1997 Sb., v platném
zněni, a také, že služebné pozemky nejsou určeny k plněni funkce lesa (PUPFL) dle zákona č. 289/1995 Sb.,
v platném znění.
Oprávněny prohlašuje, že je ke dni uzavřeni této smlouvy vlastníkem stavby ^Projektové a inženýrské
činností - vodovody", jejíž část je umístěna i na výše uvedených služebných pozemcích (dále též

4.

^stavba"),
II.
Předmět smlouvy

l.

Obtíženy touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného ke služebným pozemkům uvedeným v S. I.

2.

této smlouvy služebnost inženýrské šitě spočivajid v oprávněni:
- Zřízení, provozování, údržby, oprav 3 přístupu k vodovodnímu potrubí, zřízenému v rámci stavby
"Projektové a inženýrské činnosti - vodovody", v rozsahu níže uvedeném (dále jen ^služebnost"),
Rozsah služebnosti dle této smlouvy je přesně vymezen v geometrickém plánu č. .................

vypracovaném firmou........................... který Je nedílnou součástí této smlouvy.
3.

4.
5.

Oprávněný se zavazuje služebnost dle této smlouvy vykonávat na služebných pozemcích pouze v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem. Výkon služebnosti nad rámec vymezený geometrickým plánem je
možný pouze s předchozím písemným souhlasem obtiieného. Pro případ porušeni této povinnosti
oprávněného se tento zavazuje zaplatit obtíženému smluvní pokutu ve výši 10. 000, - Kč nebo Je obtíženy
oprávněn od této smlouvy odstoupit. Právo obtizeného na náhradu škody tím není dotčeno. Oprávněný
bere na vědomi, že obtíženy není povinen takový souhlas udělit. V případě, ze souhlas udělen bude a
dojde k rozšířeni rozsahu služebnosti, pak se oprávněný zavazuje zaplatit za takové rozšířeni obtíženému
náhradu, a to na základě vzájemné dohody smluvních stran. Nedojde-// k takové dohodě, pak se
oprávněný zavazuje obtiženému zaplatit náhradu ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného soudním
znalcem vybraným obtíženým.
Služebnost dle této smlouvy se zřizuje po dobu existence stavby.
Oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímá a obtíženy je povinen výkon služebnosti strpět.
III.

Úplata
l.

Smluvní strany ujednaly, ze služebnost dle této smlouvy se zřizuje úplatně. Oprávněný se zavazuje zaplatit
obtBenému jednorázovou úplatu ve výši 60. 000, - Ke bez DPH (slovy: šedesát tisíc korun českých) dle

výpočtu: Ix křížení VT Lubina 10. 000, - Kč, Ix křížení VT Malý Škaredý p. 10. 000, - Kč, 2x křížení VT PP
Malého Škaredéhop. 20. 000, - Ke, Ix křížení VT Bystrý potok 10. 000, - Kča Ix kříženi VTLomná 10. 000,Kč = 60. 000, - KE.
2.
3.

4.

K takto ujednané úplatě bude připočtens daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými a účinnými
předpisy o dani z přidané hodnoty pro dané období.
Oprávněny se zavazuje zaplatit obtíženému úplatu dle odst. l. tohoto článku na základě daňového
dokladu (faktury) vystaveného obtíženým, a to ve prospěch účtu obtíženého, c. ú. 5039-26300511/0100,
vedeného u Komerční banky g. s; pobočka Hradec Králové. Dnem uhrazeni se rozumí den připsáni úplaty
v plné výši ve prospěch účtu obtiženého. Obtíženy je oprávněn daňový doklad (fakturu) vystavit po
oboustranném podpisu této smlouvy.

Oprávněný se současně zavazuje uhradit úplatu dle tohoto článku nejpozději do 20 dnů ode dne vystaveni
řádného daňového dokladu (faktury), když dnem uskutečněni zdanitelného plněni se rozumí den vystaveni
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faktury a předmětná faktura musí být vystavena a zaslána na adresu oprávněného uvedenou v záhlaví
této smlouvy.

Pro případ prodleni s úhradou úplaty dle tohoto článku ve prospěch obtSeného se oprávněný zavazuje

zaplatit dáleobtiženémusmluvní pokutu ve výši 0, 05%z dlužnéčástky za každý l započatýden prodleni.
Právo obtiženého na náhradu škody tím není dotčeno. Obtíženy je současně v tomto pňpadě oprávněn
od této smlouvy odstoupit.
IV.
Práva a povinností smluvních stran

Oprávněný se na základě služebnosti nabyté dle této smlouvy zavazuje mj. vydávat vyjádření o existenci

stavby ^Projektové a inženýrské činnosti - vodovody" pro potřeby obtíženého nebo jim pověřeného
zástupce bezúplatně. Tento závazekje platný jak pro vlastníka, tak provozovatele vodovodní přípojky.
Oprávněný se zavazuje oznámit obtízenému předem vstup na služebné pozemky, a to nejméně 48hod

předem, s výjimkou havarijního stavu. V případě havarijního stavu se oprávněny zavazuje o vstupu na
služebné pozemky obtSeného informovat bezodkladně po tomto vstupu, nejpozději vsak
do 48hod od vstupu. Oprávněny se zavazuje po skončení prad uvést vidy služebné pozemky
do původního stavu, a to výlučně na svůj náklad. V případě vstupu bude o tomto pořízen písemný
záznam, jehož součástí bude popis stavu, v jakém jsou služebné pozemky předávány obtiienému (popř.
nájemci). Pro případ, že ze strany oprávněného nedojde k uvedení služebných pozemků do původního
stavu. Je obtíženy oprávněn takto učinit, resp. zajistit, sám na náklad oprávněného.

Oprávněný není oprávněn zřídit na služebných pozemcích jakékoli stavby bez předchozího písemného
souhlasu obtiženého.

Oprávněný se zavazuje užívat služebné pozemky a vykonávat služebnost za dodržení podmínek této
smlouvy. V opačném případě je obtíženy oprávněnod této smlouvy odstoupit.

ObSený neodpovídá za jakékoli újmy vzniklé na služebných pozemcích v důsledku výkonu práv ze
6.
7.
8.

služebnosti oprávněným či třetími osobami. Oprávněný se naopak zavazuje nahradit obtízenému veškeré
připadne újmy, kterévzniknou v souvislosti s výkonem služebnosti dle této smlouvy.
Oprávněnýse zavazuje při výkonu služebnosti dle této smlouvy co nejvíce šetřit právobtíženého.
Oprávněnýse zavazujeposkytnoutobtízenému veškeroudokumentacivztahující se keslužebnosti.
Po zániku služebnosti dle této smlouvy Je oprávněný povinen uvést služebné pozemky do pQvodniho

stavu, a to na svňj náklad.

VeSkerénáklady na zachováni, opravy a údržbu služebnýchpozemka či staveb se na nich nacházejících
ponese a bude provádět oprávněný na svůj náklad, a to v rozsahu potřebném pro řádné užívání

služebných pozemků v souladu s touto smlouvou. Pro případ, že oprávněný takto neučiní, a to ani
v přiměřené lhůtěstanovené písemně obtíženym, Je obtíženy oprávněn provést taková potřebná jednání
sam, popř. zajistit Jejich provedení třetí osobou; v takovém případě Je oprávněný povinen náklady
10.

s takovým provedením vzniklé obtSenému uhradit v plné výši.

Jakýkolivzásahdo břehového porostu budepředem projednánse správcemtoku.

11.

Stavbou"Projektovéa inženýrskéčinnosti - vodovody"nesmí dojit k omezenipráv a zájmůsprávcetoku,

12.

daných mu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a vyhláškou č. 333/2003 Sb. v platném znění.
Obtíženy není odpovědnýza případné škody, způsobenézvýšenými průtoky vody.
v.
Vklad do katastru nemovitostí

l.
2,
3.

Smluvní strany ujednaly, že návrh na vklad služebnosti dle této smlouvy do katastru nemovitostí podá

obtíženy, a to bezodkladnépo uhrazení úplaty dle článkuIII. této smlouvyPoplatekspojenýs návrhemnavkladslužebnostidletétosmlouvyjde k tíží oprávněného.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu za účelem vymezení přesného rozsahu služebnosti

Jdou rovněž k tíží oprávněného. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto smlouvou Jdou k tíží
oprávněného.
4.

Pro případ, že by tato smlouva byla nebo se stala z Jakéhokoliv důvodu neplatnou nebo nezpůsobilou

k provedení vkladu služebnosti ve prospěch oprávněného nebo v případě, ze by nedošlo k zápisu
služebnostive prospěchoprávněnéhodle této smlouvy do katastru nemovitostí z jiného důvodu, zavazuji
se tímto smluvní strany uzavřít bez zbytečného odkladu novou bezvadnou smlouvu o zřízení služebnosti

ke služebným pozemkům. Jejíž obsah bude v podstatných náležitostech, po odstranění zjištěných vad,
odpovídat obsahu této smlouvy.
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VI.
Criminal complisnce doložka

l.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, ze v průběhu vyjednáváni o této smlouvě vidy jednaly a
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazuji, že takto budou jednat i při plněni této
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatřeni, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spácháni trestného činu S k samotnému jeho spácháni (včetně formy
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přictena
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízeni proti nim,

3.

nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců} podle trestního zákoníku,
připadne aby nebylo zahájeno trestní stíháni proti Jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnancB
podle platných právních předpisů.
LČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compllance program LesB České republiky, s. p. (viz
www. lesycr. cz), (dále jen "CCP LCR"), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LCR,

Protikorupční program LČRa Eticky kodex zaměstnanců LCR, a to včetně všech příloh, čímž se LCR
vymezuji proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednáni a nastavuji postupy k prevenci a
odhalování takového jednáni. Za účelem naplněni tohoto článku, tj. za účelem nastaveni funkčních a

efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti sním, lze obsah těchto
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to
v plném jejich zněni.

VIZ.
Závěrečnáustanoveni

l.

Oprávněný prohlašuje, že uzavřeni této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Trojanovice, dne

2.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně

., pod č.

platnýmiprávními předpisy, zejménaobčanskýmzákoníkem, ve zněnípozdějších předpisů.
3.

Oprávněný bere na vědomí, že obtíženy ve smyslu úst. § 5 odst. 2 pism. b) žák. č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává osobni údaje
v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu této smlouvy, za čímž mu tímto oprávněný současně dává
výslovný souhlas, (uvedený odstavec vkládat Jen v případě fyzických osob)

4.

Oběsmluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem l povinny uveřejnit smlouvu a její
dodatky včetně metadat v rozsahu a zpĎsobem dle zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v úanném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním smlouvy a Jejich dodatku včetně metadat

5.
5.

Tato smlouva nabýváplatnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě změny Identifikačních údajůsmluvních stran se tyto zavazuji vzájemně se o této skutečnosti bez

6.

zbyteáiého odkladu písemně Informovat.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými

srozuměny.

oběma smluvními stranami.

7.
8.

Tato smlouva je vyhotovena v počtu 5 stejnopisů, z nichž po 2 Jejím vyhotoveni obdrží každá ze smluvních
stran, zbývající vyhotovení jsou pak určena pro potřeby katastrálního úřadu.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojuji prosty
omylu své vlastnoruční podpisy.

9.

Nedílnou součástitéto smlouvy jsou tyto přílohy:
Geometrický plán c.

III.
Budoucí oprávněný je povinen projednat s budoucim obtiženým neprodlené všechny skutečnosti, které by

mohly mít vliv na jakákoli ujednání dle této smlouvy, zejména pak na uzavřeni smlouvy o zřízeni věcného
břemene - služebností touto smlouvou předvídáno.
IV.
Criminal compliance doložka

l. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy
a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Stránka 5 z 6

2. Smluvní strany se dále zavazuji vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného

podezření na spáchánitrestného činu či k samotnému jeho spácháni(včetně formy účastenství), v důsledku
tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přlčtena odpovědnost podle zákona
é. 418/2011 Sb., o trestní odpovědností právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní

odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno
trestní stíhání protijakékoliv ze smluvních stran včetněJejích zaměstnanci} podle platných právních předpisů.
3. Lesy ČR, s. p. za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p.

(vizwww.lesycr.cz), (dálejen "CCPLČR"),a v jeho rámcipřijaly závazekdodržovatzejménaKodexCCPLČR,
Protikorupčm program LCR a Etický kodex zaměstnanců LČR,a to včetně všech příloh, čímž se LČRvymezují

proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového

jednám. Za účelem naplněn; tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčnfch
procesfl při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s nim, lze obsah těchto dokumentfi poskytnout na žádost
druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
v.
Závěrečná ustanovení

l. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně
platnými právními předpisy, zejménaobčanskýmzákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této skutečnosti bez
zbytečnéhoodkladu písemně informovat.

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

4. Obé smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit smlouvu a její
dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnostiněkterýchsmluv, uveřejňování těchtosmluv a o registru smluv (zákono registru smluv), v účinném
znění. Oběsmluvní stranyJsous uveřejněním smlouvy a jejích dodatkuvčetněmetadatsrozuměny.

5. Tato smlouva nabýváplatnosti a účinnostidnemjejího podpisuoběmasmluvními stranami.
6. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 jejích vyhotoveních obdrží každá ze smluvních
stran.

7, Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkazsprávnosti a souhlasu připojují prosty omylu
své vlastnoruční podpisy.

8. Budoucí oprávněný prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Trojanovice,
dne...................... pod č.
Přílohy:
č. l: situační snímek se zákresem předpokládaného rozsahu věcného břemene:

SO04 Vodovodpod Radhoštěm,parc.č. 4466/2 k.ú. Frenštátpod Radhoštěm
č. 2 situační snímek se zákresem předpokládaného rozsahu věcného břemene:

50 04 Vodovodpod Radhoštěm,parc.č. 3737/1 a 3752 k. ú.Trojanovice
c. 3 situační snímek se zákresem předpokládaného rozsahu věcného břemene:

SO 10 Vodovod Na Bystrém, parc. c. 3744/61 k. ú. Trojanovice
é. 4 situační snímek se zákresem předpokládaného rozsahu věcného břemene:

SO 11 Vodovod Za Lomnou, parc. č. 3742/2, 3742/12 a 3742/13 k. ú. Trojanovice
c. 5 vyjádření správce vodního toku č.j. LCR951/004835/2020 ze dne 23. 11. 2020
Budoucí obtíženy:
Ve Frýdku-Místku, dne:

Budoucí oprávněný:
V Trojanovicích, dne;

Lesy České republiky, s. p.
Ing. Miroslav Kahánek

Obec Trojanovice
Mgr. Jiří Novotný

Vedoucí Správytoků-oblast povodí Odry

starosta obce
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SITUAČNÍ VÝKRES

Souhlas s provedením stavby na pozemku parc. c. 3752, 3737/1
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Vlastník pozemku udělujeobciTrojanovicesouhlass realizací stavby:"Projektovéa inženýrskéčinnosti- vodovody"
Vlastník: LesyČeskérepubliky, s.p., Přemyslova 1106/19, NovýHradecKrálové,50008HradecKrálové

Datum a podpis vlastníka výše uvedené nemovitosti:.
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Vlastník pozemku udělujeobciTrojanovice souhlass realizací stavby: "Projektovéa inženýrskéčinnosti- vodovody"
Vlastník: LesyČeskérepubliky, s. p., Přemyslova 1106/19,NovýHradecKrálové,50008HradecKrálové

Datum a podpis vlastníka výše uvedené nemovitosti:.
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Vlastník pozemku uděluje obci Trojanovice souhlas s realizaci stavby: "Projektové a inženýrské činnosti - vodovody"

Vlastník: Lesy Českérepubliky, s. p" Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Datum a podpis vlastníka výše uvedené nemovitosti:.
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