Smlouva o právu provéststavbu
kterouuzavřely týo smluvnístrany:
1.
Obec Holubice
Holubice 61
683 51,Holubice

Ičoos42423

dóle jen ,,vlastník nemovitosti,,
.,

Hv PROFI STAVEBNÍ s.r.o.
Cacovická 1,6lt2
614 00 Brno - Husovice
v.z.Ing.BohumírHron
rc 063 29 255
dálejen,,stavebník,,
I.
je
Vlastník nemovitosti majitelem pozemkůp.ě.62012,62013, |56ll, 15612a 62217.Uvedené
pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního uřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrálnípracoviště Vyškov, pro obec Holubice, katastrální ilzemi Holubice (dále jen ,,dotčený
pozemek - stavba").

il.
Stavebník hodlá na nemovitostech (pozemcích) uvedených v č1.I. tétosmlouvy rea|izovat stavbu
inženýrských sítí a místní komunikace v rrímci stavby ''obytný soubor Holubice.. na výše
uvedených pozemcích v k.ú.Holubice.

IIr.

Vlastník nemovitosti (pozemků) souhlasí za podmínek dohodnutých v této smlouvě, aby na
nemovitostech (pozemcích) uvedených v čl. I. této smlouvy byl proveden soubor staveb
uvedenýchv čl.il.

tv.

Stavebník se zavazuje, že pÍízÍízováli, užívéni,opravách a údržběpředmětné stavby (viz č. II.
této smlouvy) bude co nejvíce šetřit práva vlastníků nemovitosti (pozemku) a vstup na jeho
předstihu.
pozemek mu ozniímív dostatečném
Dále se stavebník zavazuje, že po skončeníprací uvede nemovitost (pozemek) do předchozího
stavu na vlastní náklady. Vznikne-li vlastníku nemovitosti majetková t$ma způsobenáv důsledku
činnostíuvedených v čl. il. tétosmlouvy, stavebníkvlastníkůmnemovitosti (pozemku) tuto újmu
uhradí.

v.

Za podmínek této smlouvy vzruká stavebníkovi oprávnění zÍíditstavbu, vstupovat a vjiždétna
předmětnou nemovitost (pozemek) v souvislosti se zÍizováním, provozem' opravami a údrŽbou
stavby.

vr.

Vpřípadě, Že stavba nebude zjakýchkoliv důvodůzrea|izovétnanebo pokud nebude nemovitost
(pozemek) stavbou dotčena,nejsou účastnícismlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy
vazáni.
VII.
Vlastník dotčenénemovitosti (pozemku) prohlašuje, že timto vydává stavebníkovi souhlas
vlastníka s umístěním a zÍwením stavby ,,obytný soubor Holubiceo. na parcele p.č, 62012,
62013,156lI, |5612, 62216 a 62217 v k.ú. Holubice (viz č|.II. a III. této dohody) na dotčené
nemovitosti (pozemku).
Vlastník dotčenýchnemovitosti (pozemků)souhlasí s tím, aby tato smlouva byla podk|adem
p ro správn i Ylzenía sloužila j ako vyj ádření souhlasu účastnka Íizení.
VIII.
Doložka dle Q 41 zákona č.128/200Sb.. o obcích (obecnízřízení)
|JzavÍenltétosmlouvy bylo schváleno usnesenímzastupitelstva obce č.3 na2. schůzi zastupitelstva
obce Holubice,konanédne 21. 3.2018.
IX.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat povze se soúlasem obou zúčastněnýchsmluvních stran a to
formou písemnéhododatku k tétosmlouvě.
Práva a povinnosti plynoucí ztéto smlouvy jsouzávaznái pro případnéprávní nástupce smluvních
stran.
Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnostiokamŽikem jejího podpisu.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, znichž 1 obdrŽí vlastník nemovitosti a l
vyhotovení obdržistavebník.
Smluvní strany této smlouvy prohlašují,že smlouva byla sepsána podle jejich pravé, véňnéa
svobodnévůle, nebyla uzavÍenav tísni za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
připojujísvépodpisy.
V Holubicích,dne:9.4.20|8

Podpisy smluvních stran:
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vlastník nemovitosti

Obec Holubice
683 5í
stavebník

