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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 

OC Přílepy s.r.o., IČ: 29159075, se sídlem Tepelská 867/3a, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. C 27699, 

zastoupena prokuristou Pavlem Vakešem, 

(dále jen „žadatel“) 

 

tuto 

SMLOUVU O BUDOUCÍ PLÁNOVACÍ SMLOUVĚ 

uzavřené podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

I. 

Úvodní ustanovení, popis záměru žadatele 

1. Žadatel na základě schválené územní studie US-5 „K Tursku“ má záměr vybudovat 

občanskou vybavenost (nákupní centrum, komerční jednotky, veřejné parkoviště 

apod. ) a smíšené obytné stavby (komerční jednotky, bytové domy, ordinace lékařů, 

parkoviště, garáže apod.) v lokalitě „K Tursku“ (v území mezi ulicemi Pražská a 

Podmoráňská) v obci Velké Přílepy na pozemcích parc. č. 243/1, 265, 204/1, 204/12 

vše k.ú. Kamýk u Velkých Přílep a 64/47, 64/48, 64/52, 64/16, 64/17, 64/18, 73, 

344/1,  vše v k.ú. Velké Přílepy. 

2. Vzhledem k tomu, že výše uvedený záměr žadatele nelze realizovat bez změny 

stávajícího územního plánu obce, který v lokalitě „K Tursku“ v současné době 

umožňuje pouze výstavbu rodinných domů, sjednávají smluvní strany tuto Smlouvu o 

budoucí plánovací smlouvě (dále jen „Smlouva“). 
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II. 

Předmět smlouvy, Závazek a podmínky uzavření nájemní smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek obce a žadatele uzavřít Plánovací smlouvu do 90 

dnů od schválení nového územního plánu obce, který na pozemcích uvedených v čl. I. 

odst.1 umožní stavby bytových domů a občanské vybavenosti.  

2. V případě, že schválený územní plán bude podstatně odlišný od původního návrhu a 

neumožní žadateli realizovat stavební záměr žadatele dle rámce uvedeného v  příloze 

č.2  této smlouvy (situaci záměru), vycházející ze schválené územní studie US-5 „K 

Tursku“ jsou obě strany oprávněny odstoupit od této Smlouvy.   

3. Podstatné náležitosti a jiné vymíněné podmínky jsou uvedeny v Plánovací smlouvě, 

jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Smluvní strany mají povinnost uzavřít tuto 

Plánovací  smlouvu v uvedeném znění a v opodstatněném případě i s odchylkami, 

které ji však nesmí podstatným způsobem měnit. 

4. Žadatel se zavazuje uhradit finanční dar určený na investiční akce zvyšující ekologické 

poměry v obci Velké Přílepy následovně: 

• Plochy občanského vybavení 

o Nákupní centrum: 70.000,- Kč  

o Komerční jednotka o výměře cca 300 m2: 70.000,- Kč (předpokládaný počet 

jednotek 4) 

 

• Plochy smíšené obytné 

• Bytová jednotka: 70.000,- Kč (předpokládaný počet 33 bytů)  

• Komerční jednotka o výměře cca 300 m2: 70.000,- Kč (předpokládaný počet 

jednotek 4) 

 

• Odpočet nákladů: 

o  na zokruhování vodovodního řadu a kanalizace s ul. Sportovní 

v předpokládané výši 300.000,- Kč 

 

Celková hodnota finančního daru určeného na investiční akce zvyšující ekologické 

poměry v obci Velké Přílepy při zachování technických parametrů  uvedených  v čl. II. 

odst. 4 činní celkem 2.640.000,- Kč (slovy: DvamilionyšestsetčtyřicettisícKč) 

    

5. Finanční dar uvedenou v čl. II. odst. 3. převede žadatel na účet obec 2597998/6000 

vedený u PPF Banky a.s. v následujících termínech:  

a. Dar ve výši 1 200 000 Kč nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy nabude 

právní moci územní rozhodnutí pro výstavbu občanské vybavenosti 

vycházející z přílohy č. 2 této smlouvy (nákupní centrum, komerční 

jednotky, veřejné parkoviště apod. )  
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b. Dar ve výši 1 440 000 Kč nejpozději do 2 měsíců ode den, kdy nabude 

právní moci stavební povolení pro výstavbu smíšené obytné zástavby 

(komerční jednotky, bytové domy, ordinace lékařů, parkoviště, garáže 

apod.) v lokalitě „K Tursku“. 

6. Výzva k uzavření Plánovací smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručena 

druhé ze smluvních stran na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na adresu 

uvedenou v oznámení o změně doručovací adresy. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 

příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom z nich obdrží 

každá ze smluvních stran.  

3. Účinnost této smlouvy je podmíněna vyřešením majetkoprávních vztahů pozemků 

parc. č. 203/7, 204/7 vše katastrální území Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké 

Přílepy, které žadatel po získání do vlastnictví převede na obec formou daru. 

V případě nemožnosti dohody se stávajícími vlastníky těchto pozemků, připouští obec 

možnost navrhnout jiné odpovídající pozemky, které se pokusí žadatel získat ve 

prospěch obce.  

4. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že 

si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji 

uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své 

vlastnoruční podpisy. 

 

Velké Přílepy __________________________  

 

 

 

_________________________     _________________________ 

Obec Velké Přílepy      OC Přílepy s.r.o. 

Věra Čermáková, starostka      Pavel Vakeš, prokurista 

 

 

 

 

Příloha č.1 Plánovací Smlouva 

Příloha č.2 Situace záměru 



4 
 

 


