
Vzor  

Příloha č. 1 – Smlouva o úhradě nákladů změny územního plánu 

  

 
SMLOUVA 

o úhradě nákladů na zpracování změny územního plánu 
  
 

I. Smluvní strany 

1. Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, IČ: 00283193, DIČ: CZ000283193, čís. 
účtu ……………, var. symbol: ………….., zastoupené ……………………...., dále i jen „Pořizovatel“  
 

2. Označení….  – navrhovatel Změny č. … územního plánu Hustopeče, dále jen jako „Navrhovatel“   
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností při úhradě nákladů na pořízení Změny 
č. ... územního plánu Hustopeče, která se dále označuje i jen jako „Změna č. …“. 

2. Navrhovatel se touto smlouvou zavazuje uhradit Pořizovateli náklady resp. podíl na nákladech na zpracování  
Změny č. ... ve prospěch účtu Pořizovatele, uvedeného v čl. I. odst. 1) této smlouvy, jak je dále uvedeno                  
v čl. IV.  

 
III. Náklady vzniklé Pořizovateli 

 
Výše nákladů na zpracování Změny č. ... činí ...Kč, slovy …korun českých.  

 

IV. Úhrada nákladů Navrhovatelem 
 

Výše podílu nákladů navrhovatele na zpracování Změny č… byla radou města Hustopeče stanovena ve výši 
… Kč, slovy… korun českých. 
Náklady je navrhovatel povinen uhradit ve lhůtě do 7 dnů od podpisu této smlouvy převodem na shora 
uvedený bankovní účet Pořizovatele. Za den zaplacení se považuje den připsání ceny na bankovní účet 
Pořizovatele. 
  

V. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
1. Podnětem pro uzavření Smlouvy je návrh Navrhovatele na změnu územního plánu Hustopeče                                        

a schválené zadání Změny č. … územního plánu Hustopeče.   
2. Změna č. … nebude vydána bez zaplacení celé částky stanoveného podílu Navrhovatele na nákladech na 

pořízení Změny č…..   
3. V případě, že Změna č. …  nebude vydána, protože se při jejím pořizování nedosáhne dohody                                                 

o rozporech mezi dotčenými orgány nebo pro opodstatněné námitky nebo jiné objektivní důvody, nebudou 
uhrazené náklady na pořízení Změny Navrhovateli vráceny a budou použity k úhradě nákladů vyvolané 
investice pořizovatele v rámci pořizování změny územního plánu.  

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Pořizovatele Navrhovatel výslovně prohlašuje, že souhlasí 
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).  

5. Smluvní strany se dohodly, že Pořizovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Pořizovatel 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo              
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 



6. Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré 
vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

7. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má 
rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může                     
v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což 
stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení 
všech stran. 

8. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitance za 
částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny. 

9. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
10. Smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích. Navrhovatel obdrží 1 výtisk, Pořizovatel obdrží 2 výtisky.  
 
V Hustopečích dne ….                                                             V ……………………………………dne… 
 

 
 Za stranu Navrhovatele    Za stranu Pořizovatele 
 
 
 
 
 
  
…………………………………        ……..…………………………. 

         
 
 
Doložka k listině dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany Města Hustopeče veškeré 
zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění,  
schválení, odsouhlasení či pověření, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva 
byla schválena usnesením Rady města Hustopeče dne ………………. 
 
V Hustopečích dne ….. 
 
 
 
…………………………………………… 
starostka 
 
 
 
 
 


