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SMLOUVA 
o zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni  

 

 

Smluvní strany 

 

Kuchař & Thein s.r.o.  

se sídlem Václavské nám. 846/1, Praha 1, PSČ 110 00 

IČ: 257 73 844, DIČ: CZ25773844  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 

68989  

zastoupená jednateli Janem Kuchařem a Jiřím Theinem   

jako povinný z věcného břemene na straně jedné (dále povinný) 

a 

obec Hlavní město Praha,   IČO 000 64 581 

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00  Praha 1  

ve věcech této smlouvy oprávněn jednat zmocněný zástupce  

společnost Kolektory Praha a.s.,  IČO 267 14 124  

se sídlem Pešlova 341, 190 00  Praha 9 Vysočany 

jednající zástupci – členové představenstva společnosti  

Ing. Petr Švec, předseda představenstva  

Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA MPA, místopředseda představenstva    

firma zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7813  

jako oprávněný z věcného břemene na straně druhé (dále oprávněný) 

 

 

uzavírají v souladu s ustanoveními § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v rozhodném znění, smlouvu o zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni s tímto 

obsahem: 

 

Článek I. 

Povinný prohlašuje a výpisem z katastru nemovitostí dokládá, že je vlastníkem nemovité věci 

v obci Praha a katastrálním území Modřany, zapsané jako pozemek     

parcela KN parc.č. 4400/565 ostatní plocha o výměře 3797 m2v katastru nemovitostí, 

vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále 
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Katastrální úřad) na listu vlastnictví LV č. 7921 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a 

katastrální území Modřany jako majetek ve výlučném vlastnictví povinného. 

 

 

Článek II. 

Oprávněný je vlastníkem kolektorové sítě na území hlavního města Prahy.  

Správou, údržbou a provozováním zařízení kolektorové sítě na území hlavního města Prahy je 

vlastníkem pověřena společnost Kolektory Praha, a.s.  

Pozemek KN parc.č. 4400/565 ve vlastnictví povinného, uvedený v článku I. této smlouvy, je 

dotčen zařízením kolektorové sítě kolektoru Modřany, kolektorovým podchodem KP 5405. 

Na pozemku je zakončen tento kolektorový podchod vstupní šachtou KP 5405 s revizními a 

montážními poklopy a objektem vzduchotechniky a kolektorovým kabelovodem.    

 

Článek III. 

Povinný jako vlastník pozemku KN parc.č. 4400/565 v k.ú. Modřany (dále „služebný 

pozemek“) zřizuje touto smlouvou ve prospěch oprávněného  

- právo odpovídající věcnému břemeni služebnosti inženýrské sítě s právem zřídit a 

vést ve služebném pozemku vedení inženýrských sítí - kolektorový podchod KP 5405, 

kolektor Modřany, s potřebným obslužným zařízením (montážní poklopy, obslužné a 

únikové poklopy, výdech VZT), a s právem vedení provozovat a udržovat, provádět na 

něm úpravy za účelem modernizace a zlepšení výkonosti, s právem oprávněného 

vstupovat na služebný pozemek po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu za účelem 

prohlídky a údržby sítě   

s povinností povinného  

- strpět umístění trasy zařízení kolektorové sítě ve služebném pozemku KN parc.č. 

4400/565 v katastrálním území Modřany v rozsahu 

kolektorový podchod KP 5405 se vstupní/výstupní koncovou šachtou a 

montážními, obslužnými a únikovými poklopy a objekty vzduchotechniky, 

- strpět vstup a užívání pozemku KN parc.č. 4400/565 v katastrálním území 

Modřany s právem volného přístupu v nezbytně nutném rozsahu za účelem  

a) zajištění provozu, běžné údržby a oprav zařízení kolektorové sítě po dobu její 

životnosti 

b) řešení mimořádných provozních situací, poruch a havárií inženýrských sítí 

uložených v kolektoru.  
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Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu vypracovaném Ing. Ivanem 

Majorníkem, číslo plánu 4180-544/2018 ze dne 6.11.2018, který byl potvrzen Katastrálním 

úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pod č. PGP-5324/2018-101 dne 

9.11.2018, a který je nedílnou součástí této smlouvy.  

 

Článek IV. 

Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na zřízení shora v článku III. této smlouvy 

specifikovaných práv odpovídajících věcnému břemeni jako práv věcných, s nabytím práv 

oprávněného vkladem do katastru nemovitostí. 

Smluvní strany proto současně se smlouvou podepisují návrh na povolení vkladu práv z této 

smlouvy pro oprávněného do katastru nemovitostí a zavazují se předložit návrh 

prostřednictvím oprávněného k řízení Katastrálnímu úřadu do patnácti dnů od podpisu této 

smlouvy. Náklady řízení nese oprávněný, opis návrhu s vyznačením úřadu o převzetí návrhu 

k řízení předá neprodleně povinnému.  

Pokud by vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí byl pravomocně zamítnut, 

smluvní strany jsou právy zřízenými v rozsahu článku III. této smlouvy vázány jako právy 

závazkovými a smluvní strany se zavazují jednat o uzavření nové smlouvy. 

 

Článek V. 

Smluvní strany se dohodly, vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru zřizovaných práv, na 

bezúplatném zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni dle této smlouvy.  

Smluvní strany určují odpovědné zástupce pro výkon práv v rozsahu této smlouvy takto: 

za oprávněného:  Kolektory Praha, a.s., oblast Východ, středisko Hráského 1900, Praha 4 

vedoucí oblasti: p. Miroslav Pulchart, tel. 603560196, technik Luboš Burian, tel. 739686630, 

dispečink s nepřetržitou službou 271913793,603456167  

za povinného ve věcech technický: Aleš Vavřina, tel. 602375148 

V případě změny odpovědných zástupců či kontaktních údajů těchto zástupců, mají strany 

povinnost navzájem se písemně informovat o každé takovéto změně.  

 

 

Článek VI. 

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně a že je projevem jejich 

skutečné smluvní vůle. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek a že jejímu obsahu rozumí. 
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Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., zákon 

o registru smluv v účinném znění, bude tato smlouva zveřejněna v registru smluv; zveřejnění 

zajistí oprávněný ze smlouvy. 

 

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran, 

stejnopis s úředně ověřenými podpisy jednajících je určen k řízení o povolení vkladu práv 

do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu. 

 

 

Praha, dne      Praha, dne   

 

 

 

--------------------------------------------------  ------------------------------------------------- 

Jan Kuchař, jednatel       Ing. Petr Švec 

Kuchař&Thein s.r.o.          předseda představenstva 

                    Kolektory Praha, a.s. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------  -------------------------------------------------- 

Jiří Thein, jednatel         Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA MPA 

Kuchař&Thein s.r.o.      místopředseda představenstva 

               Kolektory Praha, a.s. 


