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]§,a,A

Budl..Llri por inrlÝ tii}rí,r plcl,]lairtjc. žq ;llá r,e

§{}\,}i\ i

sr,étt,t r,,i lLrčrtérnlllstnielr,i nás]cdLl_ji!;

r]ť,llrl!ilO§ti:

a'} pozťlnek p,č.2il|8, r] !,!lnařť 5,_{5j ll]. r kala,<rrj]tlíttl úzeri] l.)patol icc llai1 1,:,bclll
l..řo7f nlek 1',).
b} po;ttmck p,i. 208ó. | \-i n,]éi,e J0| ll:. l Lallsirl!]r:inl li;enli ()patovicc tllili 1abelrr
r-:

)

d;
e)
il
g]
li)

(._Polenrck 2"J:

pozemek p,č. :0tj2. o rrmčic 1.]] ]ll , ,.

i\dL.],t-,l]l

,:l. Lllťll,j ()patovictj tlai] l,alren,l

i."PoZenrek 3"):

pozenrck p.č. 209,t. Li !í]r]i,iť§30 nl], ! krl;1§líii]n]n úzcnll 0|.liůl,icť nad i,a'nem

1".P{ilem{k ;l''};

pozemek

p.č.2ll4. o výinčřc,i.5.17 rtt:.

r,

kltastrálnírl tizetri Opalr,lr,icc narl 1,abcnr

{.,l}ozemek 5"):

pozeffek p.č, 1ó(}ó/ž, o l,inči,r_, 1,.i](} lrr'. r kltastriiiltj* ,lrrerní ()palrlr.ice r:ad l,aben
{..řOzemck ó-i:
pozcmck p.č.2{]79il- rl v(nčie 2.j5.? rll]. \,|,alásllá1l1lm úzerttí(ipalilrrce natl l.abcnr
a-,Po7emek 7");

pozemck p.č. 51glt. o r,Ýnlěie

(..Pozenrek 8''):

..1

3t5 rl]. r kalastlithiln územi Opatorir-e rtad l-abgi,il

rše zapsán., \ kala§lft,! !lťlno\ itoslt vtdenéln Kalasli,iiIililll úřatlenr prrr Farclubickj krii1.
Katlstrálni plac.\ i,alě J)art]ubicc. nl ]islu vla;tnicl\,j a l0íjll) pllJ kalastrá]lí ťlzcni ()|al,]vic€
iraL] l-abcnl a tl;cc 0plttlvicc rrad l,abem (:polečrri rlále.|cn..§luželiná !cmovito§í")

1.2

Budouci oprár,lirtÝ lirlrIo lrlo]llašujc_ žťjakožto budrruci kupLl!ili rtzilvicl snlilur,y ,: uzar,i'eni
bririlrLtcí Lupní srllllur1 i..SOSBK'')_ na je.]iclrž ák1:1dě.]e Budouci qlrárnenÝ oprárněn po
splnčni poLlrllilllk s_jcdnanich r Sl]SlJK ii7;l\ iil n.i.le{jna sc r,-ruča!n} tlli \,]aSlrríl} kUpni
so]t1,1r

\ olllerllr: ltásleJljicí lcrlor iti,cir r čci:

'4
I

.,8udouci oprár nčný-';:

{']\,orh.'

t.t

t:, Ol}}*,,,'

lťťh1llduslrial l:}lvclopTttťl}t §"!:.(},

l('(]:

l

pozenr€k p.Č. l l1§i 1- o r,ýrněře ]l,-§9_i 1x:;
bj pozemek p.č.2'l l8, o rý léi,c ].i,_]i);- n)2
c) pozerrrek P.Č.2l l9_ o \\;lněře:6.1]ll ltt]
d) pozerllek p.č.2l ló. o \.Ýíl]óic ]]-0l6nr::
poze mek p.č. 2l2B. r- r. j,tnčřc 31 8 rl:l;
a)

i) poz.nrek p.č. 2l21, o liměit l,237

s) pozemek
h) pozeme§
i} poz€mck
pozemck
],)
k) pozcmek
l) pozemek

nrj:

p.č.2}23. o,-_i.n.čře 1-568 nl:;

trr.č.2l2.1- cr,-Ýrnčie 3§.tr nr::

p.č- 2l2ó. t.tlt)lcťr., Ý_'Li tli,:
p-č. st. sžtli. o r (rrtčie 1 , ] 97 nir,

p.č.2l2?. o vinlčře §,l30 mj.
p.č.2l29. o rrinéře l0,j52 m:

v katastru nemoyitostí \.ťdenén] Kala§tíáltím úiaderrr prc Pardubický krai,
Katastrá]ní pracoviště Pardubice. lla listech vlastnictr í a. 2i6. 4b2. i5. ó_18. 788 a,12
pro kalas{.rá]ní úzerni Opatovice ttad LabeIu a obec C)palovicc nad l_abem (dále sprriečnr: jcn

zapsa!ých

.,Pozenk5,")-

t1

Budorrci opÉvněnýpIánuje Pozerrrkl \._vužit plo záslaybu r souladu s plainýn úzentrtím pláneltt
obce Opatovice rrad l-abem a 2_a límto ťrčelen; Pozenlh1, napojit na p.]ti€bnou dopravni a
technicktru illíia§arukluru (..Přoiekt"),

1.4 V rálrci

lro.ieku plánuje i}urlorrcí oprávněnÝ plovést na vlasrni náklady rr.ltrčžsanlostaltló
siavby násletlujicích inžel,:!,rských sití. a tO:
sravbu vodovodni piipojk], yčctna lcchnických á teclrnol08ickýc}t zaři,zcni s 1outo
vodor,odtti přípojkou sorrvisej íciclr. jejirnž rr:rrístělrínl budc dotčena část Služe|rné
nemovitosti, a kr čá§ti Pozemku 2. Pozenku 3, Pozemku 4, Pcrzenrku 5. l'ozenku ó,
Pozenrku ? a Prlzcnku 8 v rozsahu a způsobem předbčžně zaznačeným r ltáIrgsu tvirřícínt

&{q!u,!,.,l

1éto S()SB (,,§tal,ba

l")]

stal,bu l,aaalizačnípŤipojl(}, \,četně lechnických a tcchnologických zařízenís touto
karraliz"ačni připojkou sourisejícich. jejírnžumístěnirn brrde dotčena část Služebnó
lrelnovjlosli, a lo části Prlzcmku ], Pozcmkl 3. Pozemku 4, Pozemku 5, l)ozemku ó,
Pozcnku 7 a Ptlzetnku 8 v rozsahu a zpťtsr:bem piedbčžnězaznačeným v náklcsu ,lrořicirn
řřílohu č.2 1éto SOSB (..Stavba 2''};
st9\,bu elť\trické připojky \,četlló r,edeni kabelu \rN r,četlě technickýclr a recht}(}]ogických
zařizení s torllci kanaliz;rčni přípo]kou scJuvi§cjíc,iuh. _jqjinrž urrríslěrriln bude dotčena část

Služelrnénerrroritosti. a to ěás,í l\lzemku ] v rozsahu a způsobem předbčžnčzaznačeirýnr
v nákrcsu lr,ořicún Přílohu č-.] této SoSl] (..StaYba 3"):

(Slavba 1. Slavba 2 a Stavba 3 dálc spr:lečnčjen jako ..§tavb!"),

Stranl,tlerou na vědomi. ž€ sktltečn}, rozsalr a unrístněni Stavb;,- bude po výstavbě Plojektu
upřesrtěno gcometrickýrrr plánem (.,Geametrický plán"). kteqj,budc, tvořir nedilntlu přilohu
Smlouvv o zříze:rí služebnostj
1,5

(_iak

je deliinována v čl. I1.0ds1. 2,2 niže).

Stran1, berou na vědonrí. že vzlrledem ke své povaze se Slavba po jejím \yb[dování nestane ve

snryslu uslanovení § 509 Občanského zákoníkrr součástí Služetrnéncmovitosti a výlučným
vlaslniken Stavby se zátor,eň r, důslertkLr jejíhrr v.vbudor,ání na rlastní náklady srBnc Bldouci
r:prár,néný,

yŘnn*tĚ,r sntl{,x]

?,{

A oÁr.rž:ucs"ii'sxt,t;t;vy c zŘieg*i s;-užc§r"-s}s.rl
'-v
Tůu1. §()S§ * za polllnincl ,,, ltí uverle:rýei lluricuci prvirrnÝ udčiu]e v s**lerlu s piisiiršn_írr,:i

llstanoyetl'mi zákona č, ] 83120§ó §b.. o úzeilnin: plán<lr.áni a slavebnittt iriCil. .v plat:rem znéal
por'dr.e;.rÝnr 1rsúbi|rl 1.ýs1o\.ný soulilas * prál,t
prr:vóst §tar.bu rra části §]užchrri n§]nr]\ilosti a Ze limao ťtče}enxa §lrržebrtou nenoli{os!
v§l|lpcvel. Y souvislosti s prr:rcdení:l slal,hy limto l3ldoLlci povi*rrý uděJuje ř3udoLrcirnl
opíávnenatnu rovněi,, solhlas k připarlnéniLr ptovcdettí gcctlelického zanči.eni nelll,1 p:"or,cdrlti
hyil rrlgeololického pni:rluntu.

{..§íayř"i. *udoucit,:l oprárněnórrrtt e ,jinl

1..2

Bu<lcucí oprár,nčnÝ se zrl,a:*rtie §la§bu ployó§t na sré vjasmi nákiarl1. a

právnini

piedpis1,_

l,scu]atll : plátnýrni

ž.3

l1lrdoltri Porirlrl! :ť jirtlax\rla ra ;lkllldj iiln S()Sli zn!.ilL].iť it;"?t!,ii1 §p.Ieč,]č r l:ilr]clicíllr
(]plii\n'nín] :ti]lltlIl í, /ři,,.!li 1,iťn.il}.] llict;lclt,. i]ll;_tbtiosti ilt:cl:irsti siíčí._§t§ls{l,a c
zřize*í s!uŽcbnusti"). tn l irl zll 1,.rldr11lnck n]žť l1.,ťd.]nicl y iél{) Su§il.

;.4

dr,h11111r" 2a nt likluJč §::l!lrtlr, il lií;ťni !|llžťl]]]Lrli1zircji }:}ur]cuc:
|.1il]lli 1ť
prospČeh liuiloLiciho ol)rá\rčn.h. jaLrliio i,larníla §ta1,1r_r,. k riž_i 5lužcbrló ;,:etllL,r ilr.1.. 1i
siužtbt;r;st irtieltirrki, siti r r.:rii,,rodlli piiptriki 1ro;sahLr prrclbčžnčz;tz.lačelli tr] r n:lklrsu
tr,liieiln |i]Jrlt,l,,1___i tirrl §{)§}.1, siužclrl:ils1 1iržcrrlrské5ítčLanilli7_aa|lí piipi,jL1, r,:czsllLl
tr]řťchčžna/illí]ilacníll] l llá|tcrlt ti,ci,icir:: lliiiirilri i.. : 1a1o s{_}§T] a s]rržeblost jnirn,.-rskť síič
elr,kh,lela pi'ilr,.l},y l lt)l§;ihlr li],.rritaa Ýl}] r niiLr,,:slt trr,,iicir:l ]'iiillhir č i jéln s()§l]

§llanr-!c

ll)oailll;í.j l prii\

u:

e ?iidi1. fó_!1 el1.1]\oZ!\:it pic; §lLtželltlrll tlcllil\itrli1 SlarbLt:
o lilIž(-]\ at Sllr ilit tltnistninrltl n. 5ltiiabr]c llťl]]ar i1,:]sli:
. !slup.\it1 tta Slttžr:lltltltl ltentllIill:1 za úče]elllůd|il-._l rcilll urh]filr
toZsahu:

§lal.L}]. 1,!lc7b]rl]ja]ll]

" zíídil.llbslahor

ill u !dIž-(}\ ill rr;t SlLriebnc lielnor iltllli 0b§lužná 7liil_ťni l.e §talbó a provárlčt
pilli!lrIa ilpIa1} §tarb1,;a rrčclclll.jc.j1 nroticl-tlizaee ncbc zlepir:ni likotltltlsti:

{dálc jtn ..§lužebnost rorlovodni piiptr.i§'', .^Služebnrlst kanalizatrní př.lx}jk!"
._§lrlžebllost e]ektrické připoj1-1..l", ro r se dlllromadl,dá]cjcn ._§lužobntlst.')_

t1

Slran1 belcu na véConti. žr, plál,tl l3rri,tuciito r.llriir ttčlléhrlze S]užcbnosli budc dále 1clpolidat
|ů!inl]osl Bldoriciho pol-irllého_ .jlIož i pi'padnich lrt;dottrich vias1l1íkil S]tižební],]ť|n(lr ilt)slj.
§lrpčl ít ul],]ožni1 ner!še,lj 1j,lion práll tsudorruiho opr,ívnénÉll,,\.če1]]é \šcc]i piipadnr.c1l
blrdr,.rlcilil !l1\1|ikii Sla\h] nclnlvilcrti v rrz:ahu odpolidajicitrl Slrržcbirosti,

2,5

se do]rtld]v. ir," S]tižl,bnr,:sl toiJlroitti pr'iprlil.r_ §lužcbn(,5t kán!iljzačlli piipiljk1, a
§}užebnost eieklricki piipll_ikl bude rra zakladě §:lllr.-.ur r o zřizclii ,]užcbnosri ziizela za
.jerlttoráu,o\,ou úplatl vc r.lši 10-000,- Xč islor1,; de§qt li§ic korun r:eskj,cb) pro každou
_iednoi]ivou slllžebtlo§l 1..Upiáta'') se splatnosti ]0 Crlů odc- dnc uzavieni Srnlolv1. c. ziizeni
služcblOsti. §l],an} 5e rj,sllrrrtč cohoillr.,. že l]udouci oprárnčný ncbudc žádnýru dulšúrl
zpiisobenl pi]§pí!,ar na rirlržblr §]Llžebrlť rltlltlljlosti ani ncllesr, náklail1 na_jeji zachováni.

?.6

§lran_r :e dá]c do}torl11. žc na z!1,larlě Stn]ilur,],tl ziizeli služebnrlstj Lrutlc S}užebnilst rii,reltá na
dobu neLtrčitriil a budl, lložrréji prljejill ziizelti zlušil nebo zrlrěnit poli7c ,,ť 7áLi]nnýc]] di\ odú
nebo pisetlllt,lu dohociou ntczj Sllatrani. popř,,ir:]ich i]rá\, jrni lla\l lIr:l

Stran_.-'

lil.

POt}l{iNKY Pltí) l]7,..{\,itl]}i §}lr,{)!]V.i,(] ZŘí7,t\i §}-l,Ž_aIJ§{}sT-r

3"1

§lranr se alvaztt]í ualiit §mlorrr,rr o:l-,ízcníslužebnlsli le 1hťríč30 {sloi,1: tíicelí) dnú odr: rine,
lrd1,!3udoulíollrár.nčr;Ý dorirči i]rrdurcirntl por,innónu pisemncu r,ýzr,l k uz*l:"etti §ntir.ruv1, 1
ziizeni služeblosti (--Výn,a k rrzavřtní §rxlú{y}"'),

3"2

_!e opiái,rrčrr Brtdoucíttlu porittnétnu odesiat Výzvu k lzavieni §m}cur1,
potó. .o (j) ll:dúi kolaudačni souh!sš piipadnó jiné ťťj*va]lfii rozhodnLlli p:'íslušnélrosprúvního
tiiad l r soularlu s.3 §le!Z, na zák]adi litrró§l hrrde povolenn uživání * prolozoráni §tavl]_\': a
ž,ár{l1,eli p{ré co {iiJ :aii§tí n:l r,!*síli náillad}, n-ylrotovcilí §c*rnetrické]lo p}ánrr zamčíujicilto
u1]}istněni -§layln, na Slrižebrri rlengl,itcsti. ló viť lre.ipozději \ť lhútě d{_,, ,]l t§]0"},: čtyi) lei odt]

l1rrdolci apr-ir,něrrý

dle uzar,ření lé1o S{}§B,

3,3

Ntdcjrle,li vc Urůti uvťdel,}é r člarrkrr 3"] rótr: §O§§ l rrzalieni §tr:loul,y tl zřiz-erri s]tlžebnosli a
budt-li z.ár*veň Rudrrucím oprávrrčrrýr:r rrdcsla*á \.'ýzra l l?;tvřť§i §líiolrv},, piičemždcjde ke
šplněfii !,eškčry,ch podrninek pro jcji odcs!áni. nlúžese krtlákcli ze Slrarr domá,iral rr souilu. aby
plolrlášení r,ůle piislušr.ó Slfan}, kteú od]l]itla lizavřetli §nrlouv1, o zřizeni s}užebtosti. byla
nahlazeno soudrrin; llzl:odnullfi .
1l-.

pli(}tlt.Á$r§i §TRA\
4.1

ic pii rl,rlllrbi. ll]oien!. titilžhčij piislill,ru le Slarllč bl]dť icti;1
Slratt_r, ;lri;hiailii. it redlc l_]urloilcihr: o1-.rár r;črrilto .jsll
11rlsl :ln ťLctleln pll,ririi,lli §il\-b] !/i\i]i tii rlilti-J da]iÍ..soll_r

l}llddtrcj .D]-irnatjj proirltiujr,

plar: ltultuciho porinnllil.
rlprállrčnl !]rlžcbttclu

nc]11ijr

por,čierrťk |()]i]u Blldol]ťi]ll opllil
1ll,r:,i i,lz

a irdržbLr Slrr br

llčnln ll,"bo

,r:rrj-r).

jcj]ch; řirln,:ril ,]r |riti.b]lá pro

\\:51ali]1]-

,

4.2

lJudlill.i tlprálnůný prohlašriic. žr r piiplrlč l;,al ieli Snllorllr,o zřizeni sllžcbnr:rsti zaiislí nl,
r}aslni liklari1 l1llt11l_,l,cni (jcorltclrickr:hrt 1rlánir a uhlrdi l,.iis}tii,1,,i ipiá1-lr] 1tcplatk1 spojclró s
i-irlnil c lklaL}rr plára Slrržt,b:tosti .l(] l,i1l3§lll] ncntlllitrrsli.

4.]

l1urleluci ;:or.i;rnl p:-trhlašLl_jr. žt jc oprál-tttn u/_á!,iil tl]l(,J \{)S13 a ile!]i žádlýtrr rpil,,,;cbttlt
l]lnťl-l-.]! \c:r,eIn prár.u rláslcilló rjidit !llžt]lnrl:1 na ziklade §lrrl,rttr,1 o ziizr"'tlí sllŽcl]nrlsli.
I}ullo{lei .pli\ l}ili_\ sc Ll;lle zll\ nlt]jť- žťtlCc dnl;rodpiltr {é1o SO§B li do riob1' Lrzar řctli

Sí]loii''} o;řizeni s]Ližellrlo:t l;ťbL, up]1l]l11i 1iltr. plr, jeji

uzar,r'ertí.

ncrrzaric.jaliélo1ir il:rJii

snllrlull ani nťzitlížl§lužťbllou t,tt;tlor ilili1 pr;irr, rc prorpich lřetich osob. kteri
ztleltlož;it;rltla nebc ztčžol,rla lilon lrár,od1,"or.idajicicll Sjužcbnlstj.
{..1 P,()

t!lo,Jč,--l1i

b1

_|aiýchlclir poult;brlo:li Stt,lnl, prlhlašLl]i. žc r.ešteté lárazk} z 1él() sOslt
Ll ziizení :lužebnLllri přcclrázi 1alé jli l,rrá1,],]1 tlislupcť

\\]_r]!\aji(í_ r.č, zár,azLtt uzar řil Strl]tllrtt

Stral,

1,.

ZÁVERĚč,\Á L.§],A1oVINí
SOSB nabý\.i! pl3tnosti ic_iítu lzaricrlil1l
il,ill u\ ciljněnim ! lťgi:lil] s]l]lrl\'\
",iilult,_rti
Sb.. o r! láalrr]ťh podnlinkách irčilnr-rsti
solladrl r ustanorcitínr l6 zal,ona č, ,1,10']0l5
nčLter,!ch sln]U\. lI!eieiň.ráii 1čc]]1ů !]1}IL!\ a 0 rcgi,r1l,ir s:ltlur i;ilkon o rcgislnr slll1rir). r,r:
Tn{0

znr:ni pozdéjšich přcdpj:ú 1{]r]É icrl ..Zákon * rciai§tr§ §mluť-').

s.2

l!;l}lě. uzalicni l.i1. s{lllJ b11 r,sorlladrr s § ]q !-,.l51, 1 zlrlo;ta i'. ]]E;']000 §h,. o lrMích, r,e
lnčli pozdiisích picdpi:lii zvcr'ej;lill na Llicrlli dcsce Obcc O]rnk-.y]c€ lad l-,al;c;'l'l tldc dle
5,3.]0].l ilr,r 2,] ],20]t pori i.i t) LiOrlt-,'{.)7,1i'i l
.

ai,--r

l]7-eYřeni létůS()$B b},]o r,si;uladtt s § 85 pisnr, a} záIona č. l2{i.1]0ů0 Sb.. o obcicli. le enční
pilzdčjšíchpředpisú scirválerrc Radou (lbce Opalovicc nad I'alrctn dne 22,?.202t usilesettint
ó.

Ull ].0ó,02/04i:02l

.

Š.4 l'a1o SC)St}

se řidí a bLrdc vrlládána r souladu s prár,nínt iádcrrr Čr,Li rcpublik1 , })rrdnliltk.r,
ncui:ravené 1,ýsJrxnč r, le\ttl té1o sosB se řidi ()bčalskýnr zákortíkent a rlalšilni obecnč
zá.-aenýnli pťá1 nín]i PiedPj§\. Yáaliuiiťín1 se na sicd;tonÝ srnlur,ttt vfiah. l)eho dol]odou Stlan r
pisenrtri íilrrrrč_

5,5

5.6

§trany sc

dcllrr:,dJ1,. ž-e Birr]olrcí

Talo SOSB ie vyholovena a podepsána ye dlou {?) vvholol,enjch Ý českémjazlcre- přičcmž,
každá Ze St!,an obdržíjedno { l) rllrotovení tť1o SOSB,

5.7 l'ulc SO§B lze

duplňo!at. 1])ěnit

podepsaných Strattanli.

5^8

oprár,rrčnÝje oprár,rtčn postoitpit l,cškeíi práva a pO}ill1]osti

\,yp]i,la,ijcí Z tétO Sosll ná lřťri osobu. a to i bcz přcdchoziho sttrrh]asu l]udoucílro pt,,vintlélrr.r
za prrdlttínk},- žc tato třťlíosoba zůslanc ekon<rnrickv či personálně spo.ienotr osirbtrtl
s l]Lldorrcírn oprár,nénln. lltrdrlttci oprár,nčlý
povirrcn do 20 (slovy: dvaceli dnri) rrd uzar,řcni
"|e
dohad1, o postoltpcní prár, a povinnosti oználnit Budoucillu por.innémtt posioupen,i pláv a
povinnoslí r,;,plý,vajícich 7léto soSB třeti osrrbě dle tohoto odslavce a rrl,ést identifikačni údaje
o nabY\,íllcii lčc|lto praY a por,inlirsli,

či uplavo!al \ýhradrč \e

foimě piscmrr!ch L|edrtáni

Strany prolrlašuji. že si iultl SOSB picčett},. že blla uzavřerra po vz4ie núlJl prujcdnárli pcxile
jejiclr pravé a svobodné a r,ážnč proievené vrile, nikoliv v tisrri a za jinak nápadně ncvýhodných
poduílck. přiienlž l}a dúkaz sor!hlasu s ol,,sahcn] 1éto SOS1] piipoirrjí §ré \,lastnóruční podpis},
Příloha č, l
f'ří]oha č,

2

Grafické znitzornění přcdbčžnélioLttnístněni i:rženýrshésílě vodotodDí
připojk5

Oratlcké zná7ůnrčni piedbčžnéhotllnishrěni inženýrské siač k§nálizační
přípojky

Přílobač.3 Grafické znázomčDí piedbčžnébounlístrréni inžen_1115|6 sítčelektrické
připojky

l}urlorrcí povirrný:

lludOttci o.}rár nčni,:

i\{isro: C)paror.ice rud Labem

\,1ístll:
].)atuIll

Datum: 21,04.2021

Název: Obec
Za§lůupená
Jméno; Ing
Funkce:

Náz,er,;

Koh9n!_

'-:

Czeclr Industrial Dcvelopment §,r,o.

Zastoupená
Jxréno: Ing. Jan Jirotka
lrunkce: jednatel

