
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Obec Velké Přílepy, se sídlem Velké Přílepy, Pražská 162,  PSČ: 25264, IČ: 00241806, zastoupená 

starostkou Věrou Čermákovou 

(dále jen „obec“) 

 

A 

 

Manželé: 

Jana Pytlounová, nar. 17.2.1982, bytem Heyrovského 747, 252 64 

 

a 

 

Zdeněk Pytloun, nar. 13.9.1983, K Hájovně 719/22, 142 00 Praha - Libuš  

 

 (dále jen „žadatel“) 

 

tuto 

PLÁNOVACÍ SMLOUVU  

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a podle § 86 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 

 

I. 

Úvodní ustanovení, popis záměru žadatele 

1. Žadatel má záměr vybudovat vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemky parc.č. 182/300 a 

182/218 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep v obci Velké Přílepy. 

2. Vzhledem k tomu, že výše uvedený záměr žadatele klade takové požadavky na veřejnou 

dopravní a technickou infrastrukturu v obci Velké Přílepy, že jej nelze realizovat bez úpravy 

stávající veřejné infrastruktury a vybudování nové, sjednávají smluvní strany tuto plánovací 

smlouvu. 

3. Smluvní strany sjednávají, že veškeré pozemky uváděné v této smlouvě se nacházejí 

v katastrálním území Kamýk u Velkých Přílep a obci Velké Přílepy, pročež název katastrálního 

území ani název obce v této smlouvě dále uváděny nejsou. 

 

II. 

Údaje o dotčené (stávající) veřejné infrastruktuře 

1. V ulici Heyrovského se nenachází vodovodní a kanalizační řad v dostatečně blízké vzdálenosti 

od pozemků parc.č. 182/300 a 182/218. Zbudování přípojek vyžaduje prodloužení 

vodovodního a kanalizačního řadu ve vlastnictví obce Velké Přílepy: 

a) splašková kanalizace DN 300 na pozemku parc. 190/296, 

b) vodovod PVC DN 110  na pozemku parc.č. 190/296, 

c) vodovod PVC DN 110 na pozemku parc.č. 182/10, 

2. Obec je vlastníkem všech výše uvedených sítí technické infrastruktury  

3. Umístění sítí dopravní a technické infrastruktury je patrné ze situačního plánku tvořícího 

přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

III.  

Navrhované změny (úpravy) stávající veřejné infrastruktury a nároky na vybudování nové 

veřejné infrastruktury – záměr žadatele 

Žadatel hodlá vybudovat níže uvedenou novou veřejnou infrastrukturu a provést níže uvedené 

změny stávající veřejné infrastruktury: 

czvlzav
Tužka

czvlzav
Tužka

czvlzav
Tužka



1. Propojení vodovodů PVC DN 110 na pozemcích parc.č. 182/10a 182/296 a 2 přípojky  

Jedná se o hlavní vodovodní řad HDPEØ110x6,6 SDR11 PN16 v délce cca 70 bm, který bude 

propojovat vodovodní řady na pozemcích parc.č. 182/10 a 182/296 popsané v čl. II. odst. 1 

písm. b) a c) této smlouvy. Všechny 2 vodovodní přípojky SDR 11,PN16, Ø32x2,9 budou 

napojeny do uvedeného vodovodního řadu, délka každé z přípojek (na hranici pozemku) je cca 

4,5 resp. 5,5 m. Umístění a provedení vodovodního řadu i všech (2) vodovodních přípojek je 

patrné z přílohy č. 1 této smlouvy. 

2. kanalizační řad splaškové kanalizace DN300 

Jedná se o splaškovou kanalizaci PP UR2 DN 300 v délce cca 60 m, která bude na pozemku 

p.č. 182/296 napojena do stávající splaškové kanalizace popsané v čl. II. odst. 1 písm. a) této 

smlouvy. Umístění a provedení kanalizačního řadu splaškové kanalizace je patrné z přílohy č. 1 

této smlouvy. 

3. Pro realizaci jednotlivých přípojek si pak smluvní strany sjednávají následující pravidla:  

- žadatel zásadně provede výstavbu přípojek vždy spolu s výstavbou příslušných inženýrských 

sítí realizovaných v rámci nové veřejné infrastruktury; 

- osazení vodoměru a zahájení odběru vody z vodovodního řadu je podmíněno kolaudačním 

rozhodnutím / souhlasem s užíváním stavby „Vodojem na Habří – ATS posílení vodovodního 

přivaděče (výměna) Velké Přílepy, ul. Roztocká povolené  dne 10.6.2019 Městským úřadem 

Černošice – odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství společným rozhodnutím  

pod č.j. MUCE 37391/2019 OZP/V/Rýz. 

  

 

IV. 

Stanovení finančního podílu žadatele a obce na změnách (úpravách) stávající veřejné 

infrastruktury a na vybudování nové veřejné infrastruktury 

1. Smluvní strany sjednávají, že finanční podíl žadatele na vybudování nové veřejné 

infrastruktury a na provedení změn stávající veřejné infrastruktury činí 100%, tzn. že žadatel 

ponese veškeré náklady na výše uvedené. Žadatel prohlašuje, že na úhradu veškerých nákladů 

má zajištěn dostatek finančních prostředků.   

2. Smluvní strany sjednávají, že finanční podíl obce na vybudování nové veřejné infrastruktury a 

na provedení změn stávající veřejné infrastruktury činí 0%, tzn. že obec nebude hradit žádné 

náklady na výše uvedené. 

3. Předpokládané náklady na vybudování nové veřejné infrastruktury a na provedení změn 

stávající veřejné infrastruktury činí celkem 300 000,00 Kč bez DPH. 

 

V.  

Vybudování veřejné infrastruktury, termíny  

1. Obec touto smlouvou uděluje žadateli souhlas, aby provedl úpravy stávající veřejné 

infrastruktury a vybudoval novou veřejnou infrastrukturu v rozsahu uvedeném v čl. III. této 

smlouvy v souladu se situací stavby tvořící přílohu č. 1 této smlouvy, s územním plánem obce 

Velké Přílepy a všemi rozhodnutími orgánů veřejné moci týkajícími se veřejné infrastruktury, 

zejména v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným ohledně veřejné 

infrastruktury příslušným stavebním úřadem. 

2. Žadatel se zavazuje provést úpravy stávající veřejné infrastruktury a vybudovat novou veřejnou 

infrastrukturu v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy v souladu se situací tvořící přílohu č. 

1 této smlouvy, s územním plánem obce Velké Přílepy a všemi rozhodnutími orgánů veřejné 

moci týkajícími se veřejné infrastruktury, zejména v souladu s územním rozhodnutím a 

stavebním povolením vydaným ohledně veřejné infrastruktury příslušným stavebním úřadem, a 

to nejpozději do 21 měsíců od konce měsíce, v němž nabylo právní moci stavební povolení, 

přičemž stavební práce se zavazuje zahájit nejpozději do 3 měsíců od konce měsíce, v němž 

nabylo právní moci stavební povolení.  

3. Obě smluvní strany jsou srozuměny s tím, že při realizaci úpravy stávající veřejné 



infrastruktury a vybudování nové veřejné infrastruktury v rozsahu uvedeném v čl. III. této 

smlouvy mohou nastat smluvními stranami dosud nepředvídané okolnosti, které mohou mít 

vliv, a to jak na způsob realizace veřejné infrastruktury, tak rovněž i na splnění termínu 

realizace sjednaného v čl. V. odst. 2. této smlouvy.  

Zejména se může jednat o skutečnosti stojící mimo vliv žadatele:  

- existence archeologických nálezů, geologických abnormalit či existence jiných obdobných 

nepředpokládaných skutečností, 

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na tom, že žádná z nich ve smyslu ustanovení § 

1765 občanského zákoníku nepřebírá na sebe nebezpečí změny okolností a tudíž nastane-li 

některá z výše demonstrativně uvedených skutečností, má takto dotčená strana právo domáhat 

se vůči druhé straně obnovení jednání o této smlouvě.  

 

VI.  

Závazek žadatele provést nezbytná opatření na pozemku zabraňující ohrožení veřejných 

zájmů v případě, že nedojde k realizaci navrhovaného záměru v dohodnutém rozsahu a čase 

1. Žadatel se zavazuje, že veřejnou infrastrukturu vybuduje v rozsahu specifikovaném v čl. III. 

této smlouvy, tedy v takovém rozsahu, jak je popsána v situačním plánu tvořící přílohu č. 1 této 

smlouvy tak, aby po vydání kolaudačního souhlasu mohla být bez omezení užívána či 

provozována.  

2. Žadatel se zavazuje, že v případě, neprovede-li touto smlouvou navrhovaný záměr v 

dohodnutém rozsahu a čase, provede na pozemcích, kde má být záměr realizován, nezbytná 

opatření zabraňující ohrožení veřejných zájmů. Pro účel této smlouvy se nezbytným opatřením 

rozumí v souladu s § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění, takový stavební stav místní komunikace popsané v čl. II. odst. 1 písm. g) této smlouvy, 

aby tato byla sjízdná. Veřejným zájmem, jehož ohrožení má být nezbytným opatřením 

zabráněno, se pak rozumí zejména možnost vjezdu zdravotnických vozidel, vozidel hasičů, 

vozidel svážejících komunální odpad apod. Odpovědnost žadatele vůči obci a třetím osobám 

podle obecně závazných právních předpisů není touto smlouvou při nesplnění jeho závazku 

dotčena.  

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud žadatel neprovede touto smlouvou navrhovaný 

záměr řádně a včas, zavazuje se uvést veřejně přístupnou účelovou komunikaci v ulici 

Heyrovského neprodleně do původního stavu. V případě, že povinnost uvedenou v 

předcházející větě žadatel nesplní ani do 1 měsíce ode dne uplynutí lhůty pro provedení úprav 

stávající veřejné infrastruktury a vybudování nové veřejné infrastruktury dle článku V. odst. 2 

této smlouvy, je obec oprávněna uvést místní komunikaci popsanou v čl. II. odst. 1 písm. g) 

této smlouvy do původního stavu na náklady žadatele. V případě že obec v souladu 

s ujednáním předcházející věty uvede místní komunikaci popsanou v čl. II. odst. 1 písm. g) této 

smlouvy do původního stavu, je žadatel povinen uhradit náklady na takové uvedení do 

původního stavu obci do 30 dnů od dne, kdy mu obec doloží jejich výši.    

 

VII.  

Záruky žadatele k zajištění jeho závazku 

Závazky (povinnosti) žadatele z této smlouvy jsou podle dohody smluvních stran zajištěny tak, že 

žadatel podle dohody smluvních stran složí nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž nabylo právní 

moci stavební povolení ohledně nové veřejné infrastruktury, na účet obce číslo 101542896/0300  

vedený u ČSOB a.s., pod VS 26208814 částku ve výši 100. 000,- Kč jakožto peněžitou jistotu 

(kauci) za to, že splní své povinnosti vyplývající z této smlouvy a rovněž veškeré povinnosti 

vzniklé mu následkem porušení této smlouvy. Pokud žadatel kdykoliv neuhradí řádně a včas své 

peněžité dluhy (např. povinnost k náhradě škody apod.) vyplývající mu z této smlouvy nebo 

vzniklé v důsledku jejího porušení, je obec oprávněna kauci nebo její část použít k umoření 

takových dluhů žadatele. V tomto případě je žadatel povinen doplnit kauci na výši uvedenou 

v první větě tohoto odstavce do 10 dnů ode dne doručení vyrozumění obce, že kauci nebo její část 



použila k umoření dluhů žadatele. Nebude-li kauce obcí použita v souladu s touto smlouvou, vrátí 

ji žadateli na jím písemně oznámený účet následujícím způsobem:  

- částka ve výši 50.000,-Kč bude vrácena nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu protokolu mezi 

oběma účastníky, že byla řádně provedena přístupová komunikace popsaná v čl. III. odst. 7 této 

smlouvy; o provedení komunikace do tohoto stavu bude žadatel obec písemně informovat s tím, 

že do 10 dnů od doručení výzvy jsou účastníci povinni se dostavit na místo samé a zde uzavřít 

zmíněný protokol; 

- částka ve výši 50.000,-Kč bude vrácena nejpozději do 30 dnů od uzavření darovací smlouvy 

podle čl. X. této smlouvy. Úroky z kauce náleží podle dohody smluvních stran obci. 

 

VIII.  

Prohlášení obce 

Obec prohlašuje, že vybudování veřejné infrastruktury v rozsahu specifikovaném v čl. III. této 

smlouvy je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Velké Přílepy.  

 

IX.  

Další závazky žadatele  

1. V případě, je-li stavba veřejné infrastruktury dle této smlouvy realizována na pozemcích nebo 

stavbách jiných vlastníků, zavazuje se žadatel pro ten účel zajistit si souhlas těchto vlastníků a 

uzavřít s nimi smlouvu, na jejímž základě bude moci být veřejná infrastruktura na dotčených 

pozemcích umístěna a řádně provozována.  

 

X.  

Závazek žadatele darovat obci veřejnou infrastrukturu a pozemky 

Závazek obce k převzetí veřejné infrastruktury a pozemků a provozování veřejné 

infrastruktury 

1. Žadatel se zavazuje darovat obci:  

a) veřejnou infrastrukturu popsanou v čl. III. této smlouvy, a to v tomto rozsahu: 

- kanalizační řad splaškové kanalizace popsaný v čl. III. odst. 2 této smlouvy, 

- vodovodní řad popsaný v čl. III. odst. 1 této smlouvy, 

2. Obec se zavazuje veřejnou infrastrukturu popsanou pod písm. a) předcházejícího odstavce a 

pozemky popsané pod písm. b) a c) předcházejícího odstavce od žadatele převzít za podmínek 

popsaných v čl. X. odst. 4 této smlouvy. 

3. Pro odstranění pochybností o způsobu realizace závazků smluvních stran uvedených 

v předcházejících odstavcích tohoto článku smluvní strany výslovně sjednávají, že touto 

plánovací smlouvou se sjednává smlouva o smlouvě budoucí darovací tohoto obsahu: 

a) Smluvní strany se navzájem zavazují uzavřít spolu darovací smlouvu, kterou: 

- žadatel daruje obci veřejnou infrastrukturu popsanou v odst. 1 písm. a) tohoto článku 

(dále jen „dar“), a 

- žadatel poskytne obci záruku na dar (tedy všechny jeho části a součásti) v trvání 5 let, 

kterou se zaváže, že po celou záruční dobu:  

 si dar zachová vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové 

vlastnosti, které obec důvodně očekávala s ohledem na povahu daru, a 

 dar bude způsobilý k použití pro sjednaný účel, a nebyl-li (třeba jen v některém 

ohledu) účel sjednán, pak pro účel obvyklý, a 

 dar bude mít parametry uvedené v této smlouvě a jejích přílohách. 

Ohledně práv ze záruky se smluvní strany dohodly, že obci budou náležet taková práva 

ze záruky, která by obci náležela jakožto kupujícímu daru. Za účelem splnění závazku 

z uvedené záruky se žadatel zavazuje sjednat se zhotoviteli jednotlivých částí daru 

ujednání o zárukách, kdy záruky poskytnuté těmito zhotoviteli žadateli nebudou kratší, 

než je záruka ujednaná mezi stranami v této smlouvě., a 

- obec přijme dar do svého vlastnictví (dále též jen „darovací smlouva“).  



b) Smluvní strany se zavazují uzavřít darovací smlouvu do 2 měsíců ode dne, kdy obci bude 

doručena výzva žadatele k uzavření darovací smlouvy obsahující text darovací smlouvy 

(dále též jen „Výzva“), jejíž přílohou budou tyto dokumenty: 

 - geometrické zaměření, kterým bude zaměřeno umístění veřejné infrastruktury na 

pozemcích, 

-  kolaudační souhlasy všech částí veřejné infrastruktury vydané příslušnými orgány veřejné 

moci (dále též jen „Kolaudační souhlasy“), 

c) Žadatel je povinen doručit obci Výzvu do 4 měsíců ode dne vydání posledního z 

Kolaudačních souhlasů.   

d) Pokud žadatel Výzvu ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci obci nepředloží, je obec 

oprávněna vyzvat žadatele k uzavření darovací smlouvy kdykoli do 31. 12. 2023, když 

výzva obce k uzavření darovací smlouvy musí obsahovat návrh darovací smlouvy 

s obsahem podle písm. a) tohoto odstavce.  

e) Smluvní strany se zavazují pro případ, že obec vyzve žadatele k uzavření darovací smlouvy, 

uzavřít darovací smlouvu do 2 měsíců ode dne doručení výzvy obce žadateli.  

f) Závazek obce uzavřít darovací smlouvu je podmíněn tím, že: 

- stavba veřejné infrastruktury bude provedena zcela v souladu s touto smlouvou, zejména 

v souladu s dokumenty uvedenými v čl. V. odst. 1 této smlouvy, a 

- dar bude prostý veškerých faktických a právních vad, tzn. zejména nebude zatížen 

žádnými právy nájmu, zástavními právy, věcnými břemeny apod. (výjimku z tohoto 

ujednání představují věcná břemena zřízená ve prospěch jednotlivých provozovatelů 

příslušných distribučních soustav), a 

- žadatel nebude v nakládání darem nikterak omezen (zejména v důsledku exekuce vedené 

na jeho majetek, v důsledku zahájení insolvenčního řízení proti němu apod.), přičemž 

splnění všech výše uvedených podmínek je žadatel povinen obci prokázat, ledaže obec 

žadateli sdělí, že na prokázání splnění podmínek (nebo některé z nich) netrvá. 

4. Obec je počínaje dnem uzavření darovací smlouvy povinna zajišťovat činnosti a služby spojené 

s vlastnictvím předmětné veřejné infrastruktury kanalizačního řadu splaškové kanalizace a 

vodovodu).  

5. V případě, že žadatel veřejnou infrastrukturu obci nepřevede darovací smlouvou, jak je 

sjednáno výše v tomto článku, zajišťuje plnění povinností spojených s vlastnictvím předmětné 

veřejné infrastruktury svým jménem, nákladem a na svoji odpovědnost.  

 

XI.  

Přílohy smlouvy 

Žadatel k této smlouvě přikládá:  

- přílohu č. 1 – Situační plán, 

- přílohu č. 2  – aktuální výpisy z KN. 

 

XII.  

Závěrečná ustanovení  

1. Smluvní strany sjednávají, že obec ani žadatel nejsou oprávněni postoupit tuto smlouvu ani její 

část ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě. 

2. Smluvní strany si jsou vědomy toho, že uzavření této smlouvy podléhá podle platných právních 

předpisů souhlasu orgánů obce (které rozhodují způsobem stanoveným zákonem a rozhodující 

je výsledek hlasování členů orgánů). Obec bude v dalším jednání o uzavření této smlouvy 

pokračovat pouze tehdy, bude-li dohodnuto, že pokud obec ukončí v kterékoliv fázi jednání o 

uzavření této smlouvy, nelze použít ustanovení § 1729 občanského zákoníku. Obec navrhuje, 

aby mezi účastníky bylo uvedené ujednání smluveno s tím, že akceptaci je možné provést tak, 

že žadatel bude v jednání o uzavření této smlouvy dále pokračovat. 

3. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 



4. Vylučuje se možnost aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 věta první občanského zákoníku – tedy 

při předložení návrhu této smlouvy nebo návrhu jakéhokoliv dodatku k této smlouvě se 

vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 

5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy i jiná vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu.  

6. Smluvní strany se zavazují, že písemně oznámí a prokazatelně doručí druhé smluvní straně 

skutečnosti mající vliv na kterékoliv části této smlouvy, a to ihned, nejpozději do patnácti (15) 

dnů po vzniku změny rozhodné pro platnost smlouvy. Změna bude řešena dodatkem k této 

smlouvě.  

7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 

ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy 

ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a 

smyslu ustanovení původního neplatného, resp. neúčinného.  

8. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je 

podána k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. V 

případě, že se některou ze smluvních stran odeslaná písemnost vrátí jako nedoručená, považuje 

se za doručenou dnem následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesilateli 

vrácena.  

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 

proto připojují své podpisy. 

 

 

Velké Přílepy __________________________  

 

 

 

 

_________________________   _______________  _____________________ 

Obec Velké Přílepy    Jana Pytlounová           Zdeněk Pytloun 

Věra Čermáková, starostka          žadatelka        žadatel 
 

 

 

 

 

 

DOLOŽKA 

 

 

 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Obec Velké přílepy ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u 

právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany obce Velké přílepy splněny veškeré zákonem o obcích v 

platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 

schválení či odsouhlasení příslušnými orgány obce, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 

Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce svým usnesením č.     . na  jednání zastupitelstva obce konaném 

dne . . 

 

 

                                                                        ________________________ 

        Obec Velké Přílepy 

       Věra Čermáková, starostka 

 

czvlzav
Tužka



 


