smlouva č.

PLANOVACI SMLOUVA
podle ustanovení$ 88 zákona č. |83/2006 Sb., stavebniho zákona,
ajeho prováděcíhopředpisu,vyhlášky č.500/2006Sb.

lzavřená mezi těmito úěastníky:
1 . Obec Holubice

se sídlemHolubiceě. 61,6835l Holubice
zastoupenástarostouobce StanislavemPřibylem
IČ:00542 423
bankovníspojení:|96113I29l 0300
dálejen,'Holubice..na stranějedné
2 . IIv PROFI STAVEBNÍ, s.r.o.
00 Brno - Husovice
Se sídlemCacovická16112.614
Ing. BohumíremHronem
Zastoupenájednatelem
IČ:06339 255
(dálejen,,developero.)
na stranědruhé

ňtt
\-1.

l.

Uvodní ustanovení

Dotčenáveřej ná infrastruktura
1. Developer prohlašuje,žejeho úmyslemje postavit deset rodinných domů (A1-A7 a B1.B3) včetně
nezbytnéinfrastruktury _ komunikace a inženýrskésíG na pozemcích parc. ě. 62212, 62216, 62217,
62013,156lI a 75612v katastrálním inemiHolubice, obci Holubice. Území dotěenétouto zástavbou je
zninoměno na koordinačnímsituaěnímvýkrese zpracovanémprojektovou kanceláří Atelier 101, s.r.o.,
Ing. arch. Klárou Trnkovou, Banskobystrická 151, 621 00 Bmo' která je součástíprojektu pro územní
HOLUBICE
so{JBoR
výsravn,l,
rozhodnutí a stavební povolení ,,OBYTNÝ
sÍrÍ a JEJICH PŘÍPoJEK,
k.ú. Holubice, parc. č.
KoMIINIKACE
vč. nvŽnN'fnsrcÝcrr
622/2, 62216, 62217, 62013, |56l|, 15612,, (dále jen ,,Projekt pro územní rozhodnutí a stavební
povolení..) a kteúje přílohou ě. 5 této smlouvy. Přílohou č. 1 této smlouvy je snímek katastrální
maPY, přílohou ě' 1, snímek pozemkového katastru s vyznačenímpozemků, kteých se pliánovací
smlouva ýká'
2. Projekt pro územnírozhodnutí a stavebnípovolení obsahuje návrh veškerépotřebnéhlavní dopravní
a technické infrastruktury, která podmiňuje vybudování rodinných domů A1-A7 aB3-B3. Textová
ěást Projektu pro územnírozhodnutí a stavebnípovoleníje přílohou ě. 2 a 3 smlouvy' celková situace
přílohou č.4. Tento projekt byl zpracovánnazák|adě požadavkudevelopera a na jeho náklady.
3. Ke dni22' 12.2017 jsou v územíkomunikace a IS řešenynásledovně:
V prostoru budoucích nově navrŽených zpevněných ploch se v souěasné době většinou nachéai
stávajícínezpevněnéplochy (stávajícínezpevněná cesta, nezpevněný rostlý terén).Místní komunikace
se nacházi ýchodně od řešenéhotnemi' Tato komunikace je v majetku obce Holubice.
Vodovodní řad, vedený v silničním tělese, je v majetku společnosti VaK Vyškov' a.s.' která jej
i provozuje.

Splašková a dešťovákana|izace, včetněodbočky stoky splaškovékanalizace k uvažovaným rodinným
domůmje v majetku obce Holubice a jsou obcíprovozovány.
připojitelnosti objektůdeseti rodinných domů AI-A7 a B1-B3 musí byt zrea|izováno:
4. Pro zajišténí
- nově navržená komunikace v charakteru obvtné zónv v dé|ce 225m včetně obratiště na konci
komunikace pro hasiče.
- ProdlouŽení veřejnéhoosvětlení a rozhlasu ze stožáruumístěnéhona stávajícíulici, na parc. č. 146
v k'ú.Holubice.
- V rámci připojení rodinných domů a tlakové stanice, na nově vzniklé ulici v Holubicích, bude
provedena úpravaa rozšířenídistribučnísítěNN.
- nově navrženýSTL plynovod PEl00 SDR 1 1 d63 dl. 190m bude napojen na stávajícíSTL plynovod
PE 80d63.
.nová trasa vodovodního řadu bude napojena na stávající vodovod v obci. V místě plánované
výstavby, bude v blízkosti místa napojení vystavěná nová automatická tlaková stanice, pro potřebné
zlýšení tlaku vody. Na novémvodovodu bude osazen hydrant. Na konci novéulice bude vybudována
podzemnípožárninádržoobjemu 22m3 svodoměrnou šachtou.
- nová splašková kanalizace bude napojena na předchystanou odbočkustoku veřejnékana|izace,
- nová dešťovákana|izace, odvádějící vody z nové komunikace a nájezdúk rodinným domům, bude
opatřena retenčnínádrži'
Přechody pro napojeni na stávajícísítěpod stávajícíkomunikací budou rea|izovány protlaky.

cl. il.
Předmět smlouvy
1. Předmětem plánovací smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran vrámci přípravy
a rea|izace stavby dopravní a technické infrastruktury popsanév ěl' I. odst. 3 a 4 této smlouvy na
pozemcích dle přílohy č. 5 této smlouvy. Spoleěnost Developera a obec Holubice tuto smlouvu
lzavírají, aby se dohodli na právech a povinnostech ýkajících se dopravní a technické infrastruktury
nutnépro rea|izaci stavby deseti rodinných domůAl-A7 a Bl-B3.
2. Úěastníci smlouvy se zavazljivzájemně spolupracovat při naplňování úěelua předmětu tétosmlouvy,
tj. zejménapři zajištěnípřípravy ýstavby dopravní a technickéinfrastruktury'
3. Developer zajisti kolaudačnírozhodnutí (souhlas) kvybudované komunikaci do 1 měsíce ode dne
uvažované kolaudace. Dále se developer zavazuje nabídnout tuto komunikaci a související
infrastrukturu k převzetí obci Holubice.
4. obec Holubice umožnídeveloperovi napojenídeseti rodinných domů Al-A7
technickou infrastrukturu.

a B1-B3 na stávající

5. Developer provede ýsadbu stromův katastru obce. Místo ýsadby bude určenoobcí.
6. Developer bude v součinnostis majiteli sousedníchnemovitostí.

Čt.
ut
odpovědnost
1. Vpřípadě, že dojde vdobě platnostitétosmlouvy ke změně rozsahu rea|lzacestavby dopravní
v čl.I odst' 3 a 4 tétosmlouvya t5rtozměny budouschválené
a technickéinfrastrukturyspecifikované
stavebnímúřadem,uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, kteým bude tato smlouva
upravenav souladus vydanýmirozhodnutími.

Čt'tv
Zv|áštníujednání
t.

obec Holubice bude spolupracovatse společnostíDevelopera při veškeých správníc
h Íizenich
v souvislostis výstavboudesetirodinnýchdomůA1.A7 a Bl-B3 včetněnezbytné
dopravní
a technickéinfrastrukturya poslgrtnemu potřebnousouěinnost.

2 . Po převedenídopravnía technickéinfrastrukturyspecifikovanév článcíchvyše tétosmlouvy do

vlastnictví obce Holubice, se obec zavazuje zajistit, aby kaŽdý jednotliý systémv rámci této
infrastrukturybyl buď spravována provozovánpřímo obcí Holubice na její náklady, nebo převzat
a následněspravována provozovánpříslušnou
správcovskouorganizacízřizenolpro danéúčely.

Čt.
v
Závěreěná ustanovení

t . Ke změně tétosmlouvy můžedojít pouze nazák|adě písemnédohody smluvních stran formou dodatku
ke smlouvě.

2 . Přílohy tétosmlouvy tvoří:
o
o
o
o
o
J.

příloha ě. l - snímek katastrálnímapy s vyznaěením pozemků,kteých se plánovací smlouva t.ýká
příloha č.2 - textová část_ Pruvodní zpráva Projektu pro územnírozhodnutía stavebnípovolení
příloha ě. 3 - textová část_ Souhrnná technická zpráva Projektu pro územnírozhodnutía stavební
povolení
příloha č.4 - koordinačnísituaěnívýkres
příloha č.5 - seznam pozemků,kterése ýkajitéto plránovacísmlouvy

Developer bude zasílat veškerá oznámení, informace a rozhodnutí v souvislosti s čl. I odst' 3 této
smlouvy na adresu sídla obce. obec Holubice bude zasi|at veškerá oznátmeni,informace a rozhodnutí
v souvislosti s čl.I odst. 3 a 4 tétosmlouvy na adresu sídla fu Developera'

4 . V případě, že některéustanovenítétosmlouvy je nebo se stane neplatným nebo neúěinným,ztstávají
ostatní ustanovení této smlouvy platná a úěinná. Smluvní strany se zavantji nahradit neplatnénebo
neúčinnéustanovení této smlouvy ustanovením jiným' platným a účinným,které sqým obsahem
a smyslem nejlépeodpovídá obsahu a smyslu ustanovenípůvodního.

5 . Smluvní strany berou na vědomí,Že obec Holubice je povinným subjektempodle zríkonač,.10611999
Sb., o svobodnémpřístupu k informacím' v platnémzněni.
Smluvní strany prohlašují,že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednánípodle jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nev'ýhodných podmínek' což potvrzují sými
podpisy.

7 . Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku
a ostatnímiplatnymi právními předpisy.
8. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech,kaŽdá smluvní strana obdržíjeden stejnopis smlouvy.

dne 15. z.20|8
9. Tato smlouvabyla schválenana l. zasedáníZastupitelswaobce Holubicekonaném
usnesením
č3.
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ObecHolubice
StanislavPřibyl

Obec H olubice
6 8 35 1
HV PROFI STAVEBŇ.
ing. BohumírFlron

s.r.o.

