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SMLOUVA :— 2 59/04/32:

0 uzavření budoucí smlouvy podle § 50a občanského zákoníku

|.

Smluvni strany

 

Vysoká škola ekonomická v Praze

se sidlem Praha 3, nám. W. Churchilla 4

lC 61 68 43 99 DIČ cos-61684399

Bankovni spojeni ' CSOB, a.s. č.ú.t

zastoupená pání doc. lng. Jaroslavou Durčákovou, CSc., rektorkou školy

veřejná vysoká škola zřízená zákonem

(dále jen VŠE )

CENTRAL GROUP a.s.

se sídlem Budějovická 406/1, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ 63 99 91 02 DIČ 004-63999102

bankovní spojení : ČS, a.s., č.ú,

zastoupen Mgr. Dušanem Kunovským LL.M., předsedou představenstva

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 3507

(dále jen CENTRAL GROUP)

ll.

Předmět smlouvy

1. VŠE je vlastníkem pozemku parc. č. 2344/38 v k.ú. Kunratice,

2. Předmětem této smlouvy je závazek uzavření budouci smlouvy o zřízení práva odpovídajícího

věcnému břemenu ve prospěch CENTRAL GROUP resp. ve prospěch třetí osoby tj. budoucich

oprávněných správců sítí, na které bude převedeno vlastnické právo k vybudovaným

inženýrským sítím vystavěných v rámci akce Obytný soubor RD " Lokalita Na Knížecí" Praha 4

- Kunratice kú Kunratice, na pozemku parc. č. 2344/38 v k.ú. Kunratice, zapsaného na

Katastrálním úřadě Praha — město, LV č. 1830 (oprávněného z věcného břemene).

lll.

Obsah budoucího věcného břemene

Věcné břemeno bude spočívat vprávu oprávněného z věcného břemene, a to vedení liniové

stavby ( vodovodního a kanalizačního řadu ) na parc. č. 2344/38 v k.ú. Kunratice a dále v právu

přístupu na dotčenou část pozemku parc. č. 2344/38 v k.ú. Kunratice za účelem údržby a opravy

řadů. CENTRAL GROUP se zavazuje zaplatit VSE za právo zřízení věcného břemene

jednorázovou částku 100.000,— Kč a to na číslo výše uvedeného učtu VŠE. Tato úplata za zřízeni

věcného břemene je splatná při podpisu této smlouvy a pokud by snad k uzavření smlouvy o zřízeni

věcného břemene zjakéhokoliv důvodu nedošlo, je VŠE povinna tuto Částku CENTRAL GROUP
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vrátit vterminu nejpozději do 1 měsíce ode dne písemného doručení od CENTRAL GROUP

uvedením důvodů o nemožnosti zřízení věcného břemene.

IV.

Závěrečná ustanovení

. Budoud smlouvu o zřízení věcného břemene jsou strany povinny uzavřít do jednoho měsíce po

kolaudaci předmětné stavby akce Obytný soubor RD "Lokalita Na Knížecí" Praha 4 - Kunratice,

k.ú. Kunratice, na pozemku parc. č. 2344/38 v kú. Kunratice .

. K nabytí práva k věcnému břemenu je nutný vklad do katastru nemovitostí u KU Praha — město.

Návrh na vklad podá CENTRAL GROUP a uhradí poplatek z návrhu na vklad.

. Před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene budou uvedené řady inženýrských sítí

bezúplatně převedeny na oprávněně spravce sítí s tím, že budou předloženy CENTRAL

GROUP souhlasy těchto správců.

Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla uzavřená podle jejich pravé a svobodné vůle,

určitě, vážné a srozumitelné. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti zaplacením 100.000,- Kč.

5. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech. Každá strana obdrží po 1 stejnopise, 4

stejnopisy budou podany na KÚ Praha - město společně s návrhem na vklad práva k věcnému

břemenu.

l

V Praze dne M 5 Víí. UŽ V Praze dne

_l

c. lng. Jaroslava Durčakova, CSc. Mgr. Dušan Kunovský LLM.

VŠE v Praze CENTRAL GROUP, a.s.

Budějovická 406/1, Praha 4
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Smlouva

věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

257 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

kterou uzavřely

% 2 cc/Vs‘pzor}
Vysoká škola ekonomická v Praze 0

se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov 130 67 Praha 3

IČO: 61384399 .

zastoupená prof Ing. Hanou Machkovou, CSc. —rektorkou

jako povinný z věcného břemene (dálejen povinný)

a

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

se sídlem Technická 1905/5, 166 28 Praha 6

IČO: 60461373

zastoupená prof. Ing. Karlem Melzochem, CSc. - rektorem

jako oprávněný z věcného břemene (dále jen oprávněný)

uzavírají smlouvu o zřízení věcného břemene k uložení splaškové kanalizační stoky DN. 300

v délce 8.30 m do pozemku parc. č. 2344/26 k.ú. Kunratice a výtlační kanalizaci DN 90 vdélce

750 m do pozemku parc č. 2344/38 k. ú. Kunratice.

I.

Povinný je vlastníkem pozemku parc. č. 2344/26 a č. 2344/38, k.ú. Kunratice, obec Praha, které

jsou zapsány na LV č. 1830. Na pozemku parc. č. 2344/26, k.ú. Kunratice je povinný vlastníkem

kanalizační šachty a splaškové kanalizace,

II.

Oprávněný yybuduje v rámci stavby „Rekonstrukce výtlaku čerpací stanice splaškových vod

vareálu VSCHT“ na pozemích parc. č. 2347/8, 2344/26, 2344/38, 2346/13, 2637/1, 2637/3,

2637/4, 2637/5, 2637/6 k.ú. Kunratice splaškovou a výtlačnou kanalizaci.

III.

1. Oprávněný vybuduje splaškovou kanalizační stoku DN300 a výtlačnou kanalizaci DN90

přivádějící splaškové vody svlastních objektů. Stoka DN300 vede vdélce 8,30 m po

pozemku parc. č. 2344/26, k.ú. Kunratice a výtlačná kanalizace DN90 v délce 7,50 m na

pozemku parc. č. 2344/38, k.ú. Kunratice v majetku povinného a napojí se do koncové

šachty na pozemku parc. č. 2344/26, která je spolu s navazující stokou rovněž v majetku

povinného.

2. Po ukončení stavby je oprávněný povinen uvést pozemek bez zbytečného odkladu do

původního stavu.

1/95



b
.
)

    

 

IV.

Výše uvedené smluvní stany se dohodly, že povinný jako vlastník kanalizace popsané' vt

l., zřizuje {onto smlouvou věcné břemeno ve prospěch oprávněného a to jako osobn

služebnost spočívající vprávu užívání části předmětné nemovitosti dotčené splaškovoh

kanalizací oprávněným, a to po dobu existence splaškové kanalizační stoky DN 300 jak

v čl III-1 této smlouvy uvedeno ,

Povinný zvěcného břemena zřizuje touto smlouvou věcné břemeno užívání ve prospěch

oprávněného a s jeho zřízením souhlasí a oprávněný toto věcné břemeno přijímá.

Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

V.

Oprávněný je si vědom skutečnosti, že předmětný pozemek je zatížen již zřízenými

věcnými břemeny Oprávněný při realizaci stavby bude postupovat tak aby věcná břemena

na tomto pozemku zřízení nebyla jeho činností nijakdotčená; v opačnem případěje

povinen nahradit takto vzniklou škodu.

Správní rada VŠE v Praze vydala v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých

školách předchozí souhlas se zřízením věcného břemene a uzavřením této smlouvy dne

1 1.4.2017 k pozemku parc. č. 2344/26 k.ú. Kunratice a formou per rollam ke dne vydala

Souhlas k pozemku parc. č. 2344/38 k.ú. Kunratice dne 8.6.2017.

VI.

. Právo věcného břemene na základě této smlouvy vzniká vkladem do příslušného katastru

nemovitostí.

. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž každý má platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení obdrží příslušný

katastrální úřad

. Oprávněný podá návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí po dokončení díla

tj vydáním kolaudačního souhlasu Úřadem městské části — odborem výstavby, Praha 4 o

čemž je povinen vyrozumět povinného Po dobu realizace akce bude oprávněný vstupovat na

pozemek v rozsahu dle vzájemně odsouhlasené výkresové dokumentace stavby a platného

stavebního povolení.

. Veškeré doplňky a změny lze provést písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran,

jinak jsou neplatná.

. Učastníci této smlouvy prohlašují, že si text důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato

smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za

nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojuji své podpisy.

VPrazedne.....\Z.i...... VPrazedne..ÝšŽ.Ž—„ÁŠ.WŽ

za povinného: za op 'vněného: ,/
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