Smlouva o souhlasu se stavbou na pozemc ch m sta
uzavřená n e uvedeného dne, m s ce a roku v Hustopeč ch podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občansk zákon k v platném zn n , mezi účastn ky:
II M sto Hustopeče,

iČ 00283193

se s dlem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, PSČ 693 17
zapsané v Registru ekonomick ch subjektů vedeném CSU v Brn
zastoupené starostkou PaedDr. Hanou Potm ilovou
(dále jen m sto )
a
2! Obnova realit s.r.o.
se s dlem Bořet ce 417, 691 08 Bořetice
jednaj c jednateli Pavlem Safař kem a Lubo em Dufkem
zapsaná v obchodn m rejstř ku vedeném KS v Brn pod sp.zn. C 807 45
zC: 02257271
(dále jen investor )
M sto Hustopeče je vlastn kem pozemků parc. č. 1330/1, 1330/3, 1331/1, 3137/2, 3142/2, 4813/60,
4813/61, 4813/59 v e ostatn plocha, zapsan ch na LV Č. 10001 pro obec Hustopeče, kú. Hustopeče
u Brna u Katastráln ho úřadu pro Jihomoravsk kraj, Katastráln pracovi t Hustopeče.
Investor je v lučn m vlastn kem pozemku parc. č. 4792/47 zapsan ch na LV Č. 12877 pro obec
Hustopeče, kú. Hustopeče u Brna u Katastráln ho úřadu pro Jihomoravsk kraj, Katastráln pracovi t
Hustopeče.
II.
parc.č. 1330/1, 1330/3, 1331/1, 3137/2, 3142/2,
sta
m
ch
vlastnictv
ve
pozemc
na
hodlá
Investor
plocha, zapsan ch na LV Č. 10 001 pro obec
ostatn
4813/60, 481 3/61, 481 3/59 v e, veden ch jako
Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastráln ho úřadu pro Jihomoravsk kraj, Katastráln pracovi t
Hustopeče, realizovat v stavbu nezbytné části in en rsk ch s t a komunikac pro jejich připojen na nov
budovanou infrastrukturu um stn nou na pozemku parc. č. 4792/47 v kú. Hustopeče u Brna u
Katastráln ho úřadu pro Jihomoravsk kraj, Katastráln pracovi t Hustopeče, jej součást budou
veřejné plochy a in en rské s t včetn doprovodné infrastruktury, dále jen dotčené pozemky .
III.
se stavbou in en rsk ch s t včetn doprovodné
souhlas
M sto prohla uje, e investoru ud luje
infrastruktury dle PD č.2017-000002, vypracované společnost PRO Jihlava spol. s.r.o., IC 18198228
zhotovené pro investora Obnova realit s.r.o., IC 022 57 271, na pozemc ch investora a m sta Hustopeče
parc. Č. 4792/47, 1330/1, 1330/3, 1331/1, 3137/2, 3142/2,4813/60,4813/61,4813/59v kú. Hustopeče
u Brna, uveden ch vČI. I této smlouvy podle 86 odst. 2 p sm. a) zák. Č. 183/2006 Sb., o územn m
-

plánován a stavebn m řádu (stavebn zákon), ve zn n pozd j ch předpisů dále jen stavba . Souhlas
se stavbou se ud luje při kumulativn m spojen podm nek k obsahu a technickému proveden PD a
stavby:
Kryt obslu n ch komunikac bude zhotoven jako asfaltov (s př dla bou 2 řad ulov ch kostek po obou
stranách komunikace). S ře komunikace a jej prol bude odpovidat parametrům územn studie S2.
Investor se zavazuje zř dit pro stavbu minimáln 31 parkovac ch m st na veřejn ch plochách
um st n ch mimo samotnou asfaltovou komunikaci.
Veden dopravy nad 3,5 t po dobu v stavby bude realizováno mimo ulici Kpt. Jaro e, a to napojen m
od silnice 11/420 v ulici Nádra n po ulici Habánské a následn po stávaj c ch účelov ch komunikac ch
(poln ch cestách). Na této př stupové cest investor po proveden zat kávac zkou ky realizuje
rekonstrukci vozovky resp. povrchu a v ech vrstev komunikace dle zat kávac zkou ky tak, aby byla
komunikace vhodná pro t kou dopravu, dopln sm rové úpravy v oblouc ch trasy, zhotov v hybny tak,
aby provoz po t chto komunikac ch byl bezkolizn jak pro staveni tn dopravu, tak pro stávaj c dopravu
účelovou. Investor nechá dopravn m in en rem naprojektovat zař zeni staveni t . Po dokončen stavby
bude povrchová úprava vozovek uvedena do technického stavu srovnatelného či lep ho ne před
zahájen m stavby.
Před v stavbou chodn ků investor dokonč kabely NN, chráničky pro slaboproud, vodu, plyn, odbočky
pro př pojky kanalizace vyveden ch do zelené plochy mimo komunikace, trasován vody, plynu a
podzemn ho veden NN včetn napájeni veřejného osv tlen bude um st no do zeleného pásu. Investor
je v rámci v stavby povinen připravit rozvody elektřiny i v souvislosti a napojen m odb rn ch zař zen na
Kř ovém kopci. Investor je povinen trasovat bezbariérov chodn k v souladu s územn studi S2 a zajistit
plnohodnotné napojen stávaj c ho chodn ku na ul. Kpt. Jaro e a budovaného chodn ku v lokalit
zástavby Kř ového vrchu (min. ře chodn ku mus činit 150 cm v celé délce chodn ku).
Investor je rovn povinen naprojektovat um st n veřejného osv tlen pro celou dotčenou lokalitu, ato
včetn rozvodů elektrického veden , Při budován veřejného osv tlen bude investor respektovat
stanovisko správce veřejného osv tlen CEZ Energetické slu by s.r.o. tak, aby nové veřejné osv tlen
bylo kompatibiln se stávaj c m systémem ve m st Hustopeče (tj. led sv tidla typu NESa). Do trasy
veřejného osv tlen um st investor chráničku optick ch kabelů HDPE 40 a podle potřeby rozbočen
podzemn nebo sloupkov rozvad č. Chráničky a rozvad če budou slou it pro ulo en metropolitn s t .
Pro účely předán jednotné kanalizace budouc mu provozovateli kanalizačn s t (Vodovody a
kanalizace Břeclav a.s.) zajist nvestor podepsanou smlouvu s t mto subjektem o smlouv budouc na
provozován konkrétn ho úseku kanalizačn s t bez omezuj c ch či odkládac ch podm nek a rovn
p semné souhlasy se stavbou konkrétn ho úseku kanalizačn s t od vlastn ků pozemků zasa en ch
v stavbou kanalizačn s t , ke dni předán kanalizace na m sto předlo investor platnou smlouvu o
provozován kanalizačn s t s provozovatelem veřejné kanalizačn s t v Hustopeč ch (t.č. Vodovody a
kanalizace Břeclav, a.s.) a zajist proveden zápisu slu ebnosti veden in en rské s t v katastru
nemovitost , a to na v echny pozemky v trase kanalizace, které nebude současn investor převád t na
m sto.
Pro účely předán vodovodn s t budouc mu provozovateli vodovodn s t (t.č. Vodovody a kanalizace
Břeclav a.s.) zajist investor podepsanou smlouvu s t mto subjektem o smlouv budouc provozován
konkrétniho úseku vodovodn s t bez omezuj c ch či odkládac ch podm nek a rovn p semné souhlasy
se stavbou konkrétn ho úseku vodovodn s t od vlastn ků pozemků zasa en ch v stavbou vodovodn
s t , ke dni předán vodovodu na m sto předlo investor platnou smlouvu o provozován vodovodn s t
s provozovatelem veřejné vodovodn s t v Hustopeč ch (t.č. Vodovody a kanalizace Břeclav, as.) a
zajist proveden zápisu odpov daj c slu ebnosti veden in en rské s t v katastru nemovitost , a to na
v echny pozemky v trase vodovodu, které nebude současn investor převád t na m sto. Při předán

vodovodu (k zaji t n
vodovodu na m sto investor předlo seznam uhrazen ch plateb za navrtávky
připojen k vodovodn mu řadu).
v kú. Hustopeče
Investor se zavazuje vést trasován de tbvé kanaHzace mimo pozemek p.č.4813/60
u Brna.
a keřů dle
Investor dokonč úpravu zelen ch ploch oset m travn sm s a v sadbou stromů
r se př v dom
předlo eného návrhu PD a Uzemn stud e S2 přilehl ch ke komunikac . Investo
ch ploch uveden ch v
odpov dnosti za dokončen parkov ch ploch, ploch d tsk ch hři t a odpočinkov
plochu m stu finančn
zákresu v př loze č.1 zavazuje poskytnout m stu nejpozd ji při předán veřejn ch
d tsk ch hři t a
dar ve v i 450.000,-Kč za účelem poř zen inventáře do t chto parkov ch ploch,
zbytku poskytnout
odpočinkov ch ploch. M sto se zavazuje uveden dar ke shora uvedenému účelu beze
a tento inventář do prostoru řádn um stit.
nádoby na odpad
Investor vyčlen a vybuduje v prostoru alespo jednu plochu pro kontejnery a sb rné
minimáln 12 ks)
(sm sn a tř d n
c ch staveb veřejné a
Investor se zavazuje umo nit m stu účast na následn ch kontrolách vznikaj
dopravn infrastruktury, veřejného osv tlen , zelen ch ploch a komunikac .
uvedené v Čl. lil, této
Investor se zavazuje, e při zřizován , u ván , opravách a údr b předm tné stavby
smlouvy bude co nejv ce etřit práva vlastn ka pozemku.
převzaty od pov řeného
Minimáln 14 dn před zahájen m stavby mus b t dotčené pozemky protokolárn
č. 725 487 364. Při
tel.
dy
pracovn ka majetkoprávn ho odboru m sta Hustopeče pana Karla Svobo
předán budou dolo eny následuj c doklady:
povolen stavby dle stavebn ho zákona
rozhodnut o zvlá tn m u ván komunikace
harmonogram stavebn ch prac
situace s vyznačen mi plochami včetn ok tovaného rozsahu zabran ch ploch.
-

-

-

-

ikace, mus b t dotčené
Po ukončen stavebn ch prac v term nu stanoveném ve zvlá tn m u váni komun
Hustopeče s následuj c mi
pozemky protokolárn předány zp t do správy majetkoprávn ho odboru m sta
doklady:
doklady o zhutn n zásypu
doklad o proveden ch hutn c ch zkou kách
celkové geodetické zam řen stavby
-

-

-

řen s údaji o nadmořské
Dokumentace skutečného proveden bude předána včetn geodetického zam
bude vyhotovena dle
v ce. Struktura vektorov ch dat geodetického zam řen (např. DGN, XML)
nebo sm rnice
zástavb
okoln
sm rnic jednotliv ch správců techn. s t , kteř spravuj obdobné s t v
přeb raj c strany nebo jiné sm rnice odsouhlasené smluvn mi stranami.
kolaudaci jednotliv ch část
Stavebn k a j m pov řené třet osoby po dokončen stavebn ch prac zajist
realizaci stavby dle této
stavby, a to v rozsahu stanoveném ve vydan ch stavebn ch povolen ch. Po
PROti Jihlava spol. s.r.o.,
smlouvy, schvalované projektové dokumentace ze dne 30.6.2017, vyhotovené
právn moc posledn ho
C 18198228, která je ned lnou př lohou této smlouvy, a současn do 6 t dnů po
nut oprav uj c ho
rozhod
kolaudačn ho rozhodnuti k u ván jednotliv ch část stavby (nebo obdobného
n smlouvy o převodu
k u váni jednotliv ch část stavby) se smluvn strany zavazuj jednat o uzavře
pozemků, komunikac a prostranstv m stn ho v znamu.

Iv.
Tato smlouva je vyhotovena ve tłech v tisc ch, z nich jedno obdr investor, jedno m sto a jedno bude
slou it pro œŁely œzemn ho ł zen .
Pokud odd litelnØ ustanoven tØto smlouvy je nebo se stane neplatn m Łi nevynutiteln m, nemÆ to vliv
na platnost zb vaj c ch ustanoveni tØto smlouvy. V takovØm pł pad se smluvn strany zavazuj uzavł t
do 10 pracovn ch dnø od v zvy druhØ ze smluvn ch stran dodatek k tØto smlouv nahrazuj c odd litelnØ
ustanoven tØto smlouvy, kterØ je neplatnØ Łi nevynutitelnØ, platn m a vynutiteln m ustanoven m
odpov daj c m hospodÆłskØmu œŁelu takto nahrazovanØho ustanoven .
V souladu s 4 odst. zÆk. Ł. 89/2012 Sb., obŁansk zÆkon k, kdy se mÆ zato, e ka dÆ svØprÆvnÆ osoba
mÆ rozum prøm rnØho Łlov ka i schopnost u vat jej s b nou pØŁ a opatrnost a e to ka d od n mø e
v prÆvn m sI:yku døvodn oŁekÆvat, strany posoudily obsah tØto smlouvy a neshledÆvaj jej rozporn m,
co stvrzuj sv m podpisem. Smlouva byla uzavłena na zÆklad jejich pravØ a svobodnØ vøle po peŁlivØm
zvÆ en v ech stran.
pod Ł. usn
Tato smlouva byla schvÆlena Radou m sta HustopeŁe dne
V HustopeŁ ch dne l11
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M sto HustopeŁe
nÆm. 2i2
Oklsk
693 17 HUSTOPE¨E
002831 93

PaedDr. Hana Potm ilovÆ, starostka

Ob-nova ReaLit
Obnova re,O(s. .o,, 601 OB Botjce 417
e-mail: pf(7obnovi-realit.cz
¨ O2257271, 01Ł C702257271, www.obnov,nlit.CJ
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Dolo ka dle 41 zÆkona Ł. 12812000 Sb., o obc ch (obecn zł zen ) ve zn n pozd j ch płedpisø
M sto HustopeŁe ve smyslu ustanoven 41 zÆkona Ł. 128/2000 Sb., o obc ch (obecn zł zen ) ve zn n
pozd j ch płedpisø, potvrzuje, e u prÆvn ch jednÆn obsa en ch v tØto smlouv byly spln ny ze strany
m sta HustopeŁe ve kerØ zÆkonem, Łi jin mi obecn zÆvazn mi prÆvn mi płedpisy stanovenØ podm nky
ve form płedchoz ho schvÆlen Łi odsouhlasen , kterØ jsou obligatorn pro platnost t chto prÆvn ch
jednÆn .
V

HustopeŁ

ch

dne

Li1.

M sto HustopeŁe
DukelskØ nÆm. 212
69317 HUSTOPE¨E
i¨: 0028 31 93
11

PaedDr. Hana Potm ilovÆ. starostka
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