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Faster CZ spol. s r.o.
se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266, DIČ: CZ60722266
zastoupená Ing. Miloslavem Škorpíkem, jednatelem
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 16631
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 290204641/0300

(dále jako „budoucí oprávněný“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390
zastoupena Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 20001-15937031/0710

(dále jen „investor44)

a

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
podpisem této smlouvy usnesením Rady města Brna pověřen Ing. Tomáš Pivec, vedoucí
Odboru investičního Magistrátu města Brna
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 111246222/0800

(dále jen „budoucí povinný44)

uzavírají dnešního dne tuto

Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

I. Úvodní ustanovení

1.1. Budoucí povinný prohlašuje, že je vlastníkem pozemků p.č. 6615 o výměře 2603 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 6625/1 o výměře 1036 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a p.č. 6625/16 o výměře 5104 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v 
k.ú. Židenice, obec Brno, které jsou zapsány pro uvedené katastrální území a obec na LV 

č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno- město. 
Uvedené skutečnosti jsou osvědčeny výpisem z katastru nemovitostí LV ě. 10001 ze dne 
22.8.2019. 1
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1 ^ SUd P.0V.Ínnt,dále <’rohlaSu-ie- “•><= oprávněn, s pozemky uvedenými v odst. 1.1 tohoto
práva k^„“ůmnení ****** °“” V= ^ko"u svého

13 IwT vínři ZC ^ V rámCÍ veřejně Prospěšné dopravní stavby VMO Tomkovo

1.4. Záměrem budoucího oprávněného je zřídit a provozovat 
v odst. 1.1. tohoto článku 

vedení - inženýrskou síť.

na částech pozemků uvedených 
a pod jejich povrchem stavbu podzemního komunikačního

II. Předmět smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

21. Investor se zavazuje, že po provedení přeložky dle čl. I. odst. 1.3. této smlouw zašle 

služebnosť J’0'!™™’1 a budoucímu oprávněnému výzvu k uzavření smlouvy o zřízení
ořeložkv á mJ1Z h°UCa?‘ bude daIe geometrický plán o výměrách skutečnéh7provedení

wedetlh ťerÍodaTr,8,^Služebnosti nacházející se na služebných pozemcích 
uvedených v cl I. odst. 1.1. teto smlouvy, kopie protokolu o převzetí stavbv nřeložkv

wiS doloŽk“U ° fy* P™™1' moci - tyto podklady zajistí invesj

do H v -ř UZa™m 0UVy ° zřízeni Šetrnosti bude zaslána nejpozději
do 36 mesicu od okamžiku uzavření této budoucí smlouvy. J

22 Budoucí povinný a budoucí oprávněný se zavazují, že do 90 dnů ode dne, kdy obdrží od 
investora návrh smlouvy dle odst. II. odst. 2.1. této smlouvy, uzavřou Společně s

Tvlnnér Sk Tt° SluŽebnosti’ jeJímž Podmětem bude povinnost budoucího
povinného jako vlastníka pozemků uvedených v ěl. I, odst. 1.1. této smlouvy strpět
těchto pozemcích umístění a provoz podzemního komunikačního veden7(dáte 

„podzemní komunikační vedení“). 1

na
jen

23. Další podstatné náležitosti smlouvy o zřízení služebnosti smluvní 
především v ěl. III., IV. a V. této smlouvy. strany sjednávají

III. Doba pro zřízení služebnosti

ve prospěch oprávněného na dobu neurčitou.Budoucí povinný zřídí služebnost

IV. Úplata za zřízení služebnosti

4.1. Služebnost dle této smlouvy bude zřízena úplatně 
jednorázovou náhradu , na náklady investora, a to za
Náhrada hvla t V® ^ 7 °0°r KČ ^ °PH (slovy: třicettisíckorun českých).
Nahrada byla stanovena v souladu s ust. § 3b odst. 3) zákona č. 416/2009 Sb
o urychleni výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktur 
elektronických komunikací, ve znění pozděj ších předpisů. ^

zřízeni služebnosti inženýrské sítě se investor zavazuje zaplatit budoucímu 

povinnému na zakladě daňového dokladu, který vystaví budoucí povinný do 15 (patnácti)
Daňový dokkd bUd U 7 ^7 ^ ^ tét0 Sml°UVy m příslušný kat^rální úřad 
v 777J77 i fóroví doručen na jeho korespondenční adresu uvedenou 

ahlavi teto smlouvy. Splatnost daňového dokladu bude činit 60 (šedesát) dnů ode dne 
jeho doručeni investorovi. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se bude považovat den

42 Náhradu za

podání návrhu na vklad.

4a náldady s
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V. Ostatní ujednání
51 Že SOuhlaSÍ Se ***** a umístěním podzemního 

“ k niho vedem’ Jeho součástí, příslušenství, popř. opěrných a vytyčovacích bodů
na pozemcích uvedených v ěl. I, odst. 1.1. této smlouvy. Budoucí oprávněný jc oprávněn
nráopVT 7 S reallzaci stavby Provádět na pozemcích nezbytné dočasné výkopy a další
vztahi h H° PrT f VZ!ahuje 1 na třetí osobu’ která na základě příslušného smluvního 
vztahu bude pro budoucího oprávněného stavbu provádět.

52 f S-“ d°,íených stavbou podzemního komunikačního vedení
bude sjednaná tak ze po eelé délee faktického umístční podzemního komunikačního 

vedeni na pozemcích ci pod jejich povrchem bude oprávněný oprávněn užívat pruh o šíři
a po« bT1 ? faktÍCkéh° "míS,M Cht“ek- ***** umístěniTáničS

K toZmTe h„H ZakreSlen0V. 8eometrickém plánu zpracovaném na náklady investora, 
tomuto je budoucí oprávněny investorovi poskytnout veškerou nezbytnou součinnost

53. Budoucí oprávněný bude dále oprávněn vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti 
se zajištěním provozu, oprav a údržby podzemního komunikačního vedení Budoucí

rk™rLdvjT,e7éřené °soty však budou ^ p-toémueskere škody, ktere mu způsobí na pozemcích, úrodě 
vyplývajících jim z této smlouvy.

54 ůmtf P°vim* h?"; na vědomí, že pod povrchem dotčených částí pozemků bude 

místěno komunikační vedení a zařízení, pročež budoucí povinný není oprávněn bez
po^mků ohrnžr 'aSU budouclho oprávněného k jakýmkoliv pracím na dotčených částech 
pozemku ohrožujícím podzemní komumkační vedení (např. výkopovým).

55. Budoucí oprávněný bude oprávněn podzemní komumkační vedení (nebo jeho část) převést
d.'iidoífl,7Ch"l T daIsl.osobu nebo osob5' (dále jen „nabyvatel"). V tomto případě 
(budoud ci byly-h naplněny podmínky § 1°4 odst. 10a§ 147odst.3,4zákonač. 127/2005
i- í komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) dojde k přechodu 

opravném ze služebnosti i na nabyvatele. Případný zánik práva budoucího oprávněného
komUmkacnímu v«lení nebude mít vliv na trvání oprávnění nabyvatele ze

a porostech při výkonu práv

VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouvaje uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami.

+ , , , smlouvy tvoří jeden nedělitelný celek. Stanou-li se některá
ustanoven, teto smlouvy neplatná nebo neúčinná zavazují se smluvní strany nahradit tato 
ustanoveni takovými ustanoveními, která budou 
těchto neplatných či neúčinných ustanovení.

6.3. Tato smlouva je sepsána v 
2 vyhotovení.

6.1.

6.2. Veškerá ustanovení této

co nejvíce odpovídat původnímu účelu

6 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží

' ' č?2tS)05 Sh o ^Z t ía^smlouvaJe uzavřena ve smyslu § 104 odst. 3 zákona 

s S ?ž67°a°n Sk-’0.elektron,ckych komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení 
s § 1267 ^sledujících zakona c. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisu a ze byla sepsána z jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

6.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 

Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
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výslovné souhlas, s tím, aby tato smlouva, včetně metadat, byla zveřeiněna
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k uveřejněni zašle správci
registru smluv statutární město Brno. Budoucí povinný se zavazuje zastotaveZoí
potvrzeni o rádném zveřejnění smlouvy.

6.6. Smluvní strany proUašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního
jemstvi ve smyslu ustanoveni jj 504 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku

ve zněni pozdějších předpisů, a že údaje uvedené v této smlouvě nejsou infomacemí
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6.7. Statutární město Brno je při nakládáni s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanoveni zákona, ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve “ěn!
pozdějších předpisu (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

i-

j.

Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č.

Přílohou této smlouvy je:
1) zákres budoucího umístění komunikačního vedení
2) Výpis z KN ze dne 22.8.2019

jii'R8/060 dne 21. ledna 2020.

Jí

Za budoucího povinného:

Ve .. ... dne q V . 2ole

Za budoucího oprávněného:
!;1 9 -02- 2020 T

Ing. Miloslav Škorpík
jednatel

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Bma

Za investora:
1 8 -03- 2020

dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Bmo

4 z



Příloha č. 1 Budoucí umístění komunikačního vedení
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Příloha č. 2 Výpis z KN ze dne 22.8.2019

i
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VÝPIS Z 
stav -čZttrssz*,',.,.

Ob*c: 582786 Brno 
v-astnictvi; lOooi 

v jedná číselná íadá

ttentinutoz

prokatujici

CZ0642 flrno-málto 
Kat.ÚEewi; Hnis iittani 

V kat.

Okres:

ce
Ust

poiomky vaděny
Ů “**»i jaou1 * W-mní*,

'•'iaafn/c*®
Statutární másto 
mě.tD, 60200 Brno

oprávjjřný
Právo

PodílBrno,
Dcminikánaká námá.tí

1*6/1, Brno- 

ČÁSTEČNÝ VÝPIS
84892785

B Nemovi tosti 
Posomky
Parcela

6615
Výměra/m2J Orvh

2603 o*tatni 

1036

poiemku

Plocha
Způsob využiti
ostatní
kowunikaee
ostatní
komunikace

ostatní
komunakaca

Způsob ochrany
6625/1

os Utni ploch*
6625/16

9104 ostatní plocha

81 v*cnk práva 

c Vécná práva
TyP vztahu

slouiíci vo
prospích nemovitosti 

nemovitosti

v části B 

v íásLí B včetnř
- Ba* cápiau

s°uviacjirich údajů
Utéiujicí

» Vácná hři

=j-xSffi-
Oprávnění pro v , v*d«d

c.1664-2€2/2004

afiř!®?sarsa? u?í;,~“
Pascala: 6615 

listina Smlouva
vkladu práva^k*01 váeniho břemena 

“*1 90,09,2004, - úplatná “ dna 21,09,2004, Právní

V*13261/2004-702 
. společnosti 

***** proveden dna

Účinky
listina Souhlaaná 

02.06.2015k. 
12 11.20X5. v- JV.d?*1*dku rozdálani 

kc dni 17.06.2015. ** dna
Požsdi k datu podlá právní ú- ^Uvy ůčlim*

»silou provozováni

v ř#ž£E% iTu,
G*«««tr a.r.o. 
labom, RĚ/ZČO;

Povinnost *
Parcela: 6615

v'15 7 35/2015-702▼ dobá vxnlku
° v:r eířrno *řiiov4Bí • práva

vedeni

provozovat, vástni jaši 
‘ v nazbytném J 3rocaahu),

Kliáská 940/96 
27295567 ' Kliáa, 40001 Ústi nad

i-istins Smlouva o iři,.., *

0* U. 2018 bf*n,an- ~
07.01.2019. Vní óélnky Úpisu HPlatná 5618064454 

k« dni 33.12.2018. ' 60522 1/VB/P
íápls *a dna

proveden dne 

V-27444/2018-702
Poladl k 13.12.2018 09:39

.Veiaví rostl JSOU v UíMrtU, 
k«*»tráÍBi vuc, pro

lUMí, j

•prav,, *«:«,eri. .

prscevliti 8lM-j*lt£|BeoBvj rcrej cp
j >.6J‘ 7fl 2

/> /. i . . /
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1
V

prokiIui, ,V7fPIS z katastrd nemovitostí
JÍ 1 ztav avidovaný k datu 22.08.2019

CZ0642 Brno-máato 
Kat.úianíj 611115 iidanica

ÍS;4.I;2D

Obac: 562786 Brno 
10001

P««ky vaděny v jadná ái„lrv4 řa<w

Okres;

List vlastnictví;
V kat. Ú1MÍ jano

3 Poznámky . další obdobná ůdajn 
Typ m taliu

° výmár ohňovou
Povinnost *

operátu

Pareela, 6615, Parola:
6625/1, Pascala; 6625/16

Plc®by a upozomini - Bar zápiau 

Wvacl tituly a Jiné PrtkLdy zápisuE

Listina 
O Viník práva ** zákona xákan 5. 172/1991 ZE DNE 24.4.1991.

POLVZ;369/1993-°ro; Statutární miato Brno, 
60200 Brno 

o Vznik práv*
hiuetku cr
DO VbA5TOICTV1 OBCI -

*-3600369/1993-702 
1»6/1, Brno-^ato, RČ/IČOí 44992785Dominlkán»ké námiati 

*• zákona zákon 6. 172/1991 

PARACTAF 5,
O® ZE DNE 24.4.1991 O PŘECHODU KSKTERYCH VĚCI Z

ssr^sr
za dn* 1.1.1996.

PObVZ;406/1996 
196/1, Brno-a«ato,

-Drc.- Statutární aiato 
60200 Brno

o Valká privatizace -

Brno, Donlnikánafcá 

aailouv* o převodu 101/1996

Pro; Statutární mi.to Brno, 
60200 Brno

**3600408/1996-702 
fiClIČOi 44992783

Dominikánské námáati

* Smlouva

*• lina 21.11,2003. Právní účinky

V-14418/2003-702 
--J 44992785

Domlnikánaké námáati 196/1, Brno-míato, RČ/IČO:

V Vztah bonltovaných pildně
ekologických jednotek (BPEjf k par co J*m - Baz zápiau

Nemovitostí j.snu 
E*teatrální úřad pro

v územním obvodů,
vtt kterém vykonává státní

Jihomoravský knjf Katastrální správu katastru nemovitosti či- 
pracovišta Brno-má,to, kód; 702. '

Vyhotovil;
Katastrální úřad pco 
Burianová Dagm*r

Podpis, razirka;

Vyhotoveno; 
promovat* Btno-mésto

21.OE.yoi5Jihomoravský * rej. katastrální 08:41:21

Alšem Pii;

Vmovi tosí i c«c., „ 
KataatfMní ůtsa

iJrimnlai uSvaůu,. tz kterém uyknnéva a LJ £j, 1
Pto .iaWor*„k, k,.J, „UltllUi

•eráru ;
•prán, katastru Masvituť 

rrarrvistí árna-ašatc, k*d TOZ.

/ J '

'I'

I | -
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