
 

 

Information classification: Public 

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 

na straně jedné (dále též jen „obec“) 

 

a 

 

pánové Ing. et Ing. Martin Zelený, nar. 25.2.1987, bytem Zahradní 264, 28121 Červené Pečky, a 

Ing. Čestmír Žák, nar. 7.10.1985, Jagellonská 1609/1, Vinohrady, 13000 Praha 3 

oba společně na straně druhé (oba dále též jen „investor“) 

 

tuto 

SMLOUVU  

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

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Pánové Zelený a Žák jsou každý v rozsahu jedné ideální poloviny spoluvlastníky pozemku 

p.č.st. 47 v katastrálním území Kamýk u Velkých Přílep a obci Velké Přílepy, jehož součástí je 

budova č.p. 48 v části obce Velké Přílepy. Pozemek p.č.st. 47 tvoří v současné době komerční 

(skladový) areál se třemi byty umístěnými v budově č.p. 48. Investor má v úmyslu přebudovat 

stávající komerční areál na bytový komplex s celkem 23 byty (dále též jen „Záměr 

investora“). Záměr investora je popsán v projektové dokumentaci vyhotovené v červnu 2019 

zodpovědným projektantem Ing. Janem Kašparem, číslo autorizace ČKAIT 0001755 (dále též 

jen „Projektová dokumentace Záměru“) a vyznačen v situačním plánku tvořícím přílohu č. 1 

této smlouvy. 

2. Obec se snaží průběžně realizovat opatření na zvýšení bezpečnosti účastníků silničního 

provozu v obci, a to zejména budováním chodníků, přechodů pro chodce a podobných staveb. 

V rámci tohoto svého úsilí by obec chtěla vybudovat přechod pro chodce a chodník podél 

silnice II/240 (dále též jen „Stavba“), a to v bezprostředním sousedství pozemku p.č. 203/3 

v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, jehož vlastníkem je investor. Stavba je popsána v projektové 

dokumentaci vyhotovené v dubnu 2013 zodpovědným projektantem Ing. Zdeňkem Fiedlerem, 

číslo autorizace ČKAIT 0010168 (dále též jen „Projektová dokumentace Stavby“) a 

vyznačena v situačním plánku tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy. 

3. Vzhledem k tomu, že Záměr investora a Stavbu nelze realizovat bez vzájemné spolupráce 

smluvních stran, sjednávají smluvní strany tuto smlouvu. Tato smlouva současně upravuje i 

další vztahy mezi stranami s cílem zlepšit prostředí v obci, což je v zájmu obce i v zájmu 

investora s ohledem na cíle a účel Záměru investora. 

4. Smluvní strany sjednávají, že vzhledem k tomu, že veškeré pozemky uváděné v této smlouvě se 

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

katastrálního území ani název obce v této smlouvě dále uváděny nejsou. 

 

II. 

Souhlas investora s vybudováním Stavby  
1. Investor jakožto vlastník pozemku p.č. 203/3 sousedícího s pozemky, na kterých má být vybudována Stavba, touto 

smlouvou uděluje v zájmu zajištění lepší přístupnosti lokality, v níž hodlá realizovat Záměr investora (včetně 

zlepšení přístupnosti jeho objektu) obci souhlas s tím, aby vybudovala Stavbu v souladu s projektovou 

dokumentací Stavby a se všemi rozhodnutími orgánů veřejné moci týkajícími se Stavby, zejména v souladu 

s územním rozhodnutím a stavebním povolením Stavby.  
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III.  

Souhlas obce se Záměrem investora a závazek investora respektovat stav vodovodní 

infrastruktury 

1. Obec touto smlouvou vyslovuje souhlas s tím, aby investor zrealizoval Záměr investora 

v souladu s Projektovou dokumentací Záměru, s územním plánem obce Velké Přílepy a se 

všemi rozhodnutími orgánů veřejné moci týkajícími se Záměru investora, zejména v souladu 

s územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným příslušným stavebním úřadem 

ohledně Záměru investora na podkladě Projektové dokumentace Záměru. 

2. Investor byl obcí upozorněn na omezenou kapacitu vodovodní infrastruktury v lokalitě, kde 

hodlá realizovat Záměr investora. Investor si je vědom toho, že realizace Záměru investora a 

dodávka vody do nových bytů v rozsahu, v jakém je hodlá vybudovat, by mohla vést 

k ohrožení dodávek vody v širší lokalitě. Investor si je proto vědom, že do doby dokončení 

vodovodního přivaděče, jehož výstavbu obec v současnosti připravuje (dále též jen 

„Vodovodní přivaděč“), může realizaci Záměru investora bránit právě nedostatečná kapacita 

vodovodní infrastruktury, která může být na překážku vydání některého úředního povolení pro 

realizaci Záměru investora. Investor se zavazuje, že do doby dokončení Vodovodního přivaděče 

bude respektovat stav a kapacitu stávající vodovodní infrastruktury a neučiní žádné takové 

kroky, které by mohly ohrozit plynulost dodávek vody do lokality (zejm. neumožní užívání 

bytů před dokončením Vodovodního přivaděče, příp. užívání takového jejich počtu, který by 

k takovému ohrožení mohl vést). Investor se zavazuje, že zajistí, aby závazky vyjádřené 

v tomto odstavci respektovali i jeho případní právní nástupci. 

 

IV. 

Závazek investora poskytnout obci finanční příspěvek na konkrétní účel 

1. Investor se touto smlouvou zavazuje převést do vlastnictví obce jakožto kompenzační 

příspěvek částku ve výši 1.000.000 Kč k použití k dále vymezenému účelu, a to níže uvedeným 

způsobem. 

2. Smluvní strany sjednávají, že účelem, ke kterému je obec oprávněna kompenzační příspěvek 

použít, je: úhrada nákladů spojených s údržbou, opravami, rozvojem nebo posílením vodovodní 

nebo kanalizační infrastruktury v obci Velké Přílepy. 

3. Obec kompenzační příspěvek přijímá a zavazuje se jej použít ke sjednanému účelu. 

4. Investor se zavazuje uhradit na účet obce č. 101542896 / 0300 vedený u Československé 

obchodní banky, a.s. níže uvedené částky jakožto jistotu, že obci poskytne kompenzační 

příspěvek podle odstavce číslo 1: 

a) částku ve výši 400.000 Kč předtím, než příslušnému stavebnímu úřadu podá žádost o vydání 

územního rozhodnutí pro realizaci Záměru investora, 

b) částku ve výši 600.000 Kč předtím, než příslušnému stavebnímu úřadu podá žádost o vydání 

stavebního povolení pro realizaci Záměru investora. 

5. V případě, že investor bude v prodlení s úhradou kterékoli části jistoty podle předcházejícího 

odstavce, je obec oprávněna od této smlouvy odstoupit. 

6. Finanční částka kompenzačního příspěvku dle odstavce 1 je splatná ve dvou níže uvedených 

částech takto: 

a) část kompenzačního příspěvku ve výši 400.000 Kč dnem, kdy nabude právní moci územní 

rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem ohledně Záměru investora (dále též jen 

„Územní rozhodnutí“); smluvní strany ujednávají, že tímto dnem je obec oprávněna 

ponechat si nadále jistotu v rozsahu 400.000 Kč jako kompenzační příspěvek na výše 

vymezený účel a jako vlastník této částky s ní nakládat. 

b) část kompenzačního příspěvku ve výši 600.000 Kč dnem, kdy nabude právní moci stavební 

povolení vydané příslušným stavebním úřadem ohledně Záměru investora (dále též jen 

„Stavební povolení“); smluvní strany ujednávají, že tímto dnem je obec oprávněna 

ponechat si nadále jistotu v rozsahu 600.000 Kč jako kompenzační příspěvek na výše 

vymezený účel a jako vlastník této částky s ní nakládat.  
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Případné úroky přirostlé k jistotě za dobu, než se stala splatnou finanční částka kompenzačního 

příspěvku, náležejí podle dohody smluvních stran obci. 

7. Smluvní strany sjednávají, že pokud Územní rozhodnutí a/nebo Stavební povolení nenabude 

právní moci ani do 2 let od uzavření této smlouvy (pročež Záměr investora nebude možné 

realizovat), zrušuje se závazek založený touto smlouvou v následujícím rozsahu: 

a) v rozsahu závazku investora poskytnout obci kompenzační příspěvek podle odstavce 1, 

b) v rozsahu souhlasu obce s realizací Záměru investora podle čl. III. odst. 1, 

c) v rozsahu závazku investora respektovat stav vodovodní infrastruktury podle čl. III. odst. 2.  

V takovém případě obec vrátí investorovi jednotlivé části jistoty zaplacené podle odstavce 4 

nejpozději do 1 měsíce od uplynutí lhůty uvedené v předcházející větě.  

Obec bezodkladně vrátí investorovi jistotu a/nebo kompenzační příspěvek nebo i jeho část, 

pokud se ukáže, že z jakéhokoliv důvodu nebude možné Záměr investora bez zavinění 

investora realizovat. 

 

V.  

Závazek obce umožnit investorovi provedení rekonstrukce fasády budovy č.p. 48 z pozemku 

p.č.st. 48 

1. Investor má v úmyslu zrekonstruovat fasádu budovy č.p. 48, jež je součástí jím vlastněného 

pozemku p.č.st. 47 (dále též jen „Rekonstrukce“), přičemž pro realizaci Rekonstrukce na 

jihovýchodní stěně budovy potřebuje nezbytně přístup na pozemek p.č.st. 48 vlastněný obcí, na 

němž se nachází dvůr základní školy. 

2. Obec se zavazuje, že v době letních školních prázdnin (v měsících červenci a srpnu) umožní 

bezúplatně investorovi přístup na pozemek p.č.st. 48, aby investor mohl provést Rekonstrukci. 

3. Investor se naproti tomu zavazuje, že Rekonstrukci bude provádět s maximálním ohledem na 

oprávněné zájmy obce, tedy především tak, aby při ní nedošlo k poškození pozemku p.č.st. 48 

(ani budovy základní školy č.p. 38, která je jeho součástí) ani jiného majetku obce či třetích 

osob. Investor se zavazuje ujednat si vhodné pojištění pro případ, že by při provádění 

Rekonstrukce došlo ke vzniku jakýchkoli škod na majetku obce nebo třetích osob, a současně 

se zavazuje, že vznik jakékoli škody neprodleně oznámí kromě poškozeného také obci. 

4. Investor se dále zavazuje, že nejpozději 31.8. v každém roku výstavby/rekonstrukce odstraní 

z pozemku p.č.st. 48 veškeré věci, které na něj v souvislosti s prováděním Rekonstrukce 

umístil, a uvede pozemek p.č.st. 48 do původního stavu, aby nebyla žádným způsobem 

narušena organizace výuky v budově základní školy.   

5. V případě, že investor zaviněně poruší svou povinnost podle předcházejícího odstavce 

(odstranit do 31.8. z pozemku p.č.st. 48 věci, které na něj v souvislosti s prováděním 

Rekonstrukce umístil, a uvést pozemek p.č.st. 48 do původního stavu), je povinen uhradit obci 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den trvání prodlení se splněním uvedené 

povinnosti. Ve vztahu k výše uvedenému ujednání o smluvní pokutě, se smluvní strany dohodly 

na následujícím: Obec má právo na náhradu škody, která jí vznikla z porušení povinnosti, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to vedle smluvní pokuty a v plné výši (bez jakéhokoliv 

omezení).  

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení  

1. Investor bere na vědomí, že obec je při plnění závazků z této smlouvy vázána zákonem o 

obcích a dalšími obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími příslušných 

orgánů (veřejnoprávních i vlastních), které vždy musí přednostně respektovat. 

2. Smluvní strany sjednávají, že obec ani investor nejsou oprávněni postoupit tuto smlouvu ani 

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

investor převede nemovité věci uvedené v čl. I.1. této smlouvy s právy vázanými na Záměr 

investora do vlastnictví třetí osoby, je oprávněn postoupit této osobě také tuto smlouvu. 
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3. Smluvní strany sjednávají, že obec je oprávněna provést jednostranné započtení jakékoli své 

pohledávky vůči investorovi na zaplacení jakékoli peněžité částky dle této smlouvy (zejména 

smluvní pokuty nebo náhrady škody) proti pohledávce investora vůči obci na zaplacení 

peněžité částky dle této smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 1987 

odst. 2 občanského zákoníku se v případě započtení podle tohoto odstavce neuplatní. 

4. 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 investor bude v jednání o uzavření této smlouvy dále pokračovat. 

5. Smluvní strany pro odstranění veškerých pochybností sjednávají, že případné zrušení závazků 

investora a souhlasu obce podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy nemá žádný vliv na ujednání čl. V., 

této smlouvy. Tedy závazek obce umožnit investorovi provedení rekonstrukce fasády budovy 

č.p. 48 z pozemku p.č.st. 48 podle čl. V., se v případě aplikace čl. IV. odst. 7 této smlouvy 

neruší a smluvní strany jsou povinny je splnit. 

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

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

7. 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. 

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

9. 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.  

10. 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.  

11. Investor prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, 

kterou by chránil jako své obchodní tajemství, nebo která by vyžadovala jakoukoli jinou 

ochranu. Investor souhlasí s tím, aby obec zpřístupnila tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Investor uděluje rovněž 

souhlas s poskytnutím této smlouvy a všech jejích příloh osobě, která by o to požádala podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Toto ujednání platí i pro případné 

změny (dodatky) této smlouvy, ledaže bude některým dodatkem sjednáno jinak.  

12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž obec obdrží jeden a každý 

z investorů po jednom. 

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

proto připojují své podpisy. 

 

Přílohy: 

- č.1 – situační plánek s vyznačením Záměru investora 

- č.2 – situační plánek s vyznačením Stavby 

 

Velké Přílepy ……………….. 

 

 

 

______________________         ______________________        _______________________ 
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          Obec Velké Přílepy           Ing. et Ing. Martin Zelený      Ing. Čestmír Žák 

   Věra Čermáková, starostka       
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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 

 


