
 

 

 

Darovací smlouva 
(převod vlastnického práva k pozemkům a veřejné infrastruktuře) 

 

I.   

Smluvní  strany 

 

I.1. Strana darující: 

 

Art&Kri, s.r.o., IČ: 26208814 

se sídlem Halasova 721, 252 64 Velké Přílepy 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku  

vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 79882 

zastoupená svou jednatelkou, kterou je Nataliya Beznosikova 

(dále též jen „strana darující“) 

 

 

I.2. Strana obdarovaná:    

 

Obec Velké Přílepy, IČ: 00241806 

se sídlem Pražská 162, Velké Přílepy, PSČ: 252 64 

zastoupená starostkou Věrou Čermákovou 

(dále též jen „strana obdarovaná“) 

 

II. 

Úvodní ustanovení  

 

II.1.  Mezi stranou darující jako žadatelem a stranou obdarovanou jako obcí byla dne 29.3.2017 

uzavřena Plánovací smlouva ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 3.5.2020 (dále jen „Plánovací 

smlouva“), v níž si smluvní strany sjednaly vzájemné závazky, a to na straně žadatele vybudovat 

dohodnutou veřejnou infrastrukturu a na převést na obec sjednanou veřejnou infrastrukturu a pozemky 

č. parc. 80/5 a 80/6, vše k.ú. Kamýk u Velkých Přílep a na straně obce pak převzít tuto veřejnou 

infrastrukturu a tuto provozovat a nabýt vlastnická práva k uvedeným pozemkům.  

 

 

III.  

Předmět smlouvy (dále též jen „Dar“) 

 

III.1. Strana darující prohlašuje, že do jejího výlučného vlastnictví náleží následující nemovité věci 

v katastrálním území Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ (dále jen „Dar 

č. 1“):  

 

- pozemek č. parc. 80/5 (orná půda) o výměře 1866 m2, 

- pozemek č. parc. 80/6 (orná půda) o výměře 506 m2,  

 

 vše je zapsáno pro uvedené katastrální území Kamýk u Velkých Přílep na listu vlastnictví č. 

1018 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ.  

 

III.2.  Strana darující dále prohlašuje, že do jejího výlučného vlastnictví dále náležejí následující 

inženýrské sítě (veřejná infrastruktura), jejichž výstavba byla stranou darující zajištěna a jež jsou 

aktuálně umístěny v pozemcích představujících Dar č. 1 a dále v pozemcích č. parc. 74/1, č. parc. 

74/2, č. parc. 74/3 a č. parc. 240, vše v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep ve vlastnictví strany obdarované, 

kdy se jedná konkrétně o následující veřejnou infrastrukturu, jejíž každá část popsaná dále pod body 

(i) až (v) má charakter samostatné věci podle § 509 občanského zákoníku (dále jen „Dar č. 2“):  



 

 

 

(i)  kanalizační řad splaškové kanalizace vedoucí ze stávajícího kanalizačního řadu splaškové 

kanalizace na pozemku č. parc. 240, k.ú. Kamýk u Velkých Přílep (v křižovatce ulice Polní s ulicí 

Pod Lomem) vybudovaný v souladu z projektovou dokumentací stavby „Studie novostavba 

komunikace a inženýrské sítě p.p.č. 80/4, 80/5, 74/1, 74/2, 74/3 a 240, k.ú. Kamýk u Velkých 

Přílep“ včetně všech jejích případných změn (dále jen „Dokumentace“) a Plánovací smlouvou, 

kdy užívání tohoto kanalizačního řadu bylo povoleno kolaudačním souhlasem Městského úřadu 

Černošice, odboru životního prostředí ze dne 10.8.2020, č.j. MUCE 52900/2020 OZP/V/Rýz, 

 

(ii)  kanalizační řad dešťové kanalizace vedoucí od stávajícího řadu dešťové kanalizace na pozemku č. 

parc. 240 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep (když do tohoto stávajícího řadu dešťové kanalizace je 

napojen v křižovatce ulice Polní s ulicí Pod Lomem ve stávající lomové šachtě) v pozemcích č. 

parc. 240, parc.č. 153/27, č. parc. 74/1, č. parc. 74/3, č. parc. 74/2 a č. parc. 80/5, vše v k.ú. 

Kamýk u Velkých Přílep, jehož součástí sestava podzemních prefabrikovaných betonových 

nádrží (umístěných v pozemku č. parc. 74/2 a 74/3) vybudovaný v souladu s Plánovací smlouvou, 

Dokumentací a dokumentací pro stavební povolení, jehož užívání bylo povoleno kolaudačním 

souhlasem Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí ze dne 10.8.2020, č.j. MUCE 

52900/2020 OZP/V/Rýz, 

 

(iii)  vodovodní řad vedoucí ze stávajícího vodovodního řadu na pozemku č. parc. 240, k.ú. Kamýk u 

Velkých Přílep (v ulici Polní) v pozemcích č. parc. 240, č. parc. 74/1, č. parc. 74/3, č. parc. 74/2 a 

č. parc. 80/5, vše v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, vybudovaný v souladu z Dokumentací a 

Plánovací smlouvou, kdy užívání tohoto vodovodního řadu bylo povoleno kolaudačním 

souhlasem Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí ze dne 10.8.2020, č.j. MUCE 

52900/2020 OZP/V/Rýz, 

 

(iv)  veřejné osvětlení sestávající ze zemního kabelu AYKY 1x240 v délce 281 m a 7 ks svítidel 

umístěných na stožárech o výšce 6 m, připojené ve vzájemně odsouhlaseném světelném bodu 

č.08.1.026 na pozemku parc. č. 240 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep (v ulici Polní) na stávající 

veřejné osvětlení, v pozemcích č. parc. 240, č. parc. 74/1, č. parc. 74/3, č. parc. 74/2 a č. parc. 

80/5, vše v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, vybudované v souladu s Plánovací smlouvou, 

Dokumentací, jehož užívání bylo povoleno kolaudačním souhlasem s užíváním stavby vydaným 

Stavebním úřadem Velké Přílepy dne 5.8.2020 pod č.j.OVP-4084/2020 Spis.zn.: Výst.330.3-

3006/2020-KU, 

 

(v)  přístupová komunikace mající charakter pozemní komunikace 3. třídy – místní komunikace 

zahrnující silniční těleso, vjezdy provedené v zámkové dlažbě, 14 ks parkovacích míst, 

v pozemcích č. parc. 240, č. parc. 74/1, č. parc. 74/3, č. parc. 74/2 a č. parc. 80/5, vše v k.ú. 

Kamýk u Velkých Přílep. Mlatový chodník přecházející v lesní pěšinu, dvě lavičky a odpadkový 

koš umístěné na pozemku č. parc. 80/6 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep a zelený pás. Vše 

vybudované v souladu s Dokumentací a Plánovací smlouvou, jejíž užívání bylo povoleno 

kolaudačním souhlasem s užíváním stavby vydaným Městským úřadem Černošice, Odborem 

stavební úřad – Oddělení dopravy a správy komunikací dne 17.7.2020 pod č.j. MUCE 

45965/2020 OSU spis.zn. výst.:35848/2020/Se. 

 

Bližší specifikace veřejné infrastruktury tvořící Dar č. 2 je obsažena v Příloze č. 1, kterou je předávací 

protokol veřejné infrastruktury mezi stranou darující a stranou obdarovanou, jež obsahuje i výčet 

veškeré dokumentace předávané straně obdarované stranou darující, a dále v Příloze č. 2, kterou je 

geodetické zaměření skutečného provedení kanalizačního řadu splaškové kanalizace, kanalizačního 

řadu dešťové kanalizace, přístupové komunikace a vodovodního řadu.  

 

III.3.  Smluvní strany si pak podpisem této smlouvy vzájemně potvrzují, že k faktickému předání 

Daru č. 1 a Daru č. 2 stranou darující straně obdarované došlo před uzavřením této smlouvy, a od 

tohoto okamžiku je tak strana obdarovaná oprávněna Dar č. 2 provozovat. 

 



 

 

III.4. Strana darující prohlašuje, že ani Dar č. 1 ani Dar č. 2 nemá žádné vady ani nedostatky 

s následujícími výjimkami:  

(i) Dar č. 1 je zatížen věcným břemenem umístit, provozovat, opravovat a udržovat součást zařízení 

distribuční soustavy, dále práva provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci v rozsahu GP 916-

11951/2019 zřízeným ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035 Smlouvou o 

zřízení věcného břemene – úplatnou IZ-12-6000464/VB/02 ze dne 23.03.2020 a zapsaným do 

katastru nemovitostí s právními účinky k okamžiku 30.03.2020 08:20:00. 

(ii) Dne … byla mezi stranou darující jakožto povinnou a paní Nataliyí Beznosikovou, nar. 

23.8.1975, trvale bytem Halasova 721, Velké Přílepy, PSČ: 252 64 jakožto oprávněnou uzavřena 

Smlouva o zřízení věcného břemene, kterou se zřizuje věcné břemeno – služebnost inženýrské 

sítě, a to konkrétně vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace ve prospěch paní 

Nataliye Beznosikove, přičemž toto věcné břemeno zatěžuje pozemek č. parc. 80/5 v k.ú. Kamýk 

u Velkých Přílep v rozsahu určeném geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného 

břemene k části pozemku číslo plánu 932-695/2020. Výše popsané věcné břemeno není dosud 

zapsáno v katastru nemovitostí, strana darující však seznámila stranu obdarovanou s obsahem a 

rozsahem tohoto věcného břemene, když jí předala jedno vyhotovení výše uvedené Smlouvy o 

zřízení věcného břemene.  

(iii) Dne 4.9.2020 byla mezi stranou darující jakožto povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 

24729035 jakožto oprávněnou uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-

12-6021484/002, kterou se zřizuje věcné břemeno umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

součást zařízení distribuční soustavy (představované zemnícím páskem, kabelovým vedením NN 

a přípojkovou skříní), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., přičemž toto věcné břemeno zatěžuje Dar č. 1 v rozsahu určeném geometrickým 

plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku číslo plánu 921-185/2020. Výše 

popsané věcné břemeno není dosud zapsáno v katastru nemovitostí, strana darující však 

seznámila stranu obdarovanou s obsahem a rozsahem tohoto věcného břemene, když jí předala 

jedno vyhotovení výše uvedené Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

6021484/002.  

V případě, že se výše uvedené prohlášení strany darující ukáže jako nepravdivé, je strana obdarovaná 

oprávněna od této smlouvy odstoupit.  

 

IV. 

Ujednání o darování 

 

IV.1.  Strana darující tímto v souladu s § 2055 a násl. občanského zákoníku daruje straně obdarované 

do jejího výlučného vlastnictví Dar č. 1 popsaný v čl. III.1. této smlouvy, tj. všechny pozemky 

specifikované v čl. III.1. této smlouvy, a převádí na ní vlastnická práva k tomuto Daru č. 1, a strana 

obdarovaná výslovně prohlašuje, že Dar č. 1 přijímá a tento tak nabývá do svého výlučného 

vlastnictví.  

 

IV.2.  Strana darující tímto v souladu s § 2055 a násl. občanského zákoníku daruje straně obdarované 

do jejího výlučného vlastnictví Dar č. 2 popsaný v čl. III.2. této smlouvy, tj. veřejnou infrastrukturu 

specifikovanou v čl. III.2. této smlouvy, a převádí na ní vlastnická práva k tomuto Daru č. 2, a strana 

obdarovaná výslovně prohlašuje, že Dar č. 2 přijímá a tento tak nabývá do svého výlučného 

vlastnictví.  

 

IV.3.  Pro odstranění pochybností si smluvní strany sjednávají, že předmětem darování v rámci Daru 

č. 2 nejsou kanalizační a ani vodovodní přípojky v počtu 14 ks, jež byly vybudovány na náklady 

strany darující k pozemkům č. parc. 78/2, č. parc. 78/3, č. parc. 78/4, č. parc. 78/5, č. parc. 79/1, č. 

parc. 79/2, č. parc. 79/26, č. parc. 79/27, č. parc. 81/20, č. parc. 81/21, č. parc. 81/22, č. parc. 81/23, č. 

parc. 81/24, č. parc. 81/25, vše v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep. Uvedené kanalizační a vodovodní 

přípojky jsou ve výlučném vlastnictví třetích osob (případně strany darující), jež jsou oprávněny 

s nimi disponovat.  

 

 



 

 

V.  

Společná ustanovení k darování Daru č. 1 a Daru č. 2 

 

V.1. Dar č. 1 dle této smlouvy, přechází do vlastnictví strany obdarované ke dni, k němuž bude 

podle této smlouvy proveden vklad do katastru nemovitostí – tj. v souladu s § 1105 zák. č. 89/2012 Sb. 

a § 10 zák. č. 256/2013 Sb. – a to s právními účinky ke dni, kdy návrh na vklad bude doručen 

katastrálnímu úřadu. Tímto dnem přejdou na stranu obdarovanou veškeré užitky, nebezpečí, 

povinnosti, zejména povinnost platit příslušné daně a poplatky, jakož i veškerá práva spojená s Darem 

č. 1. Vlastnické právo k Daru č. 2 přechází na stranu obdarovanou ke dni uzavření této smlouvy. 

 

V.2. Spolu s vlastnictvím k Daru č. 1 a Daru č. 2 přejdou ze strany darující na stranu obdarovanou 

též veškeré součásti Daru č. 1 a Daru č. 2, a též věci, které tvoří v souladu s příslušnými právními 

předpisy (§510 a násl. občanského zákoníku) příslušenství Daru č. 1 a Daru č. 2.  

 

V.3.  Stran Daru č. 2 si pak smluvní strany dále sjednávají, že strana darující poskytuje straně 

obdarované záruku na Dar č. 2 v trvání 5 let ode dne uzavření této smlouvy s tím, že po celou záruční 

dobu:  

- si Dar č. 2 zachová vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, 

které strana obdarovaná důvodně očekávala s ohledem na povahu Daru č. 2, a dále, že  

- bude Dar č. 2 způsobilý k použití pro sjednaný účel, a nebyl-li (třeba jen v některém ohledu) účel 

sjednán, pak pro účel obvyklý, a dále, že  

- Dar č. 2 bude mít parametry uvedené v Plánovací smlouvě včetně jejích příloh.  

Ohledně práv ze záruky se smluvní strany dohodly, že straně obdarované náleží taková práva ze 

záruky, která by jí náležela jakožto kupujícímu Daru č. 2 (kdyby byl Dar č. 2 předmětem koupě podle 

kupní smlouvy).  

 

V.4.  Strana obdarovaná se seznámila s Darem včetně dokumentace, jež je spolu s ním stranou 

darující předávána, a nezjistila žádné zjevné faktické vady Daru a ani jiné právní vady, než které jsou 

ohledně Daru č. 1 zapsány v katastru nemovitostí (věcné břemeno ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.) a 

zřizovány smlouvami uvedenými v odstavci III.4 (ii) a (iii) této smlouvy (věcné břemeno ve prospěch 

paní Nataliye Beznosikove a věcné břemeno ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.).  

 

V.5.  Strana darující pak prohlašuje, že není nikterak omezena v nakládání s Darem (například 

v důsledku exekuce vedené na majetek strany darující či v důsledku insolvenčního řízení vedeného 

proti straně darující).  

 

V.6.  Strana obdarovaná se zavazuje počínaje ode dne uzavření této darovací smlouvy zajišťovat 

všechny činnosti a služby spojené s vlastnictvím Daru, a to zejména úklid sněhu, údržbu a opravy 

přístupové komunikace, kanalizačního řadu splaškové a dešťové kanalizace apod. 

 

V.7.  Smluvní strany si dále potvrzují, že nejpozději ke dni podpisu této darovací smlouvy jsou 

splněny všechny podmínky pro uvolnění kauce ve výši 100.000,-Kč dle čl. VII. Plánovací smlouvy a 

tudíž tato částka bude vrácena na účet strany darující číslo 0002212592/5800, a to nejpozději do 30 

dnů ode dne uzavření této darovací smlouvy.  

 

VI.  

Ostatní ustanovení  

 

VI.1. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že berou na vědomí, že jsou svými smluvními 

projevy vázáni až do pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického 

práva k Daru č. 1 ve prospěch příslušné strany obdarované a zavazují se jednat tak, aby bylo dosaženo 

tohoto společného účelu této smlouvy. Pokud by v řízení o provedení některého vkladu do katastru 

nemovitostí vyzval příslušný katastrální úřad účastníky k odstranění jakýchkoliv nedostatků bránících 

provedení vkladu, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu poskytnout veškerou 

potřebnou součinnost a učinit potřebné úkony k tomu, aby k odstranění těchto nedostatků. 



 

 

VI.2.  Účastníci této smlouvy souhlasí s tím, aby na základě této smlouvy provedl katastrální úřad v 

souladu s příslušnými právními předpisy vklad do katastru nemovitostí.   

VI.3. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá strana darující (tím není 

dotčeno, že každá ze stran tento návrh může podat). Náklady řízení provedení vkladu do katastru 

nemovitostí dle této smlouvy a rovněž i náklady spojené s vypracováním této smlouvy hradí strana 

obdarovaná, nedojde-li k jiné dohodě.  

 

VI.4. Pro případ, že by buď tato smlouva hypoteticky obsahovala takové nedostatky, že by nemohla 

být podkladem pro provedení vkladu do katastru nemovitostí, pak se smluvní strany zavazují vyvinout 

veškeré rozumně požadovatelné úsilí k tomu, aby zjištěné nedostatky byly vhodným a právně 

správným způsobem odstraněny či zhojeny (např. formou uzavření dodatku či nové smlouvy 

nahrazující tuto smlouvu). 

Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatným nebo neúčinným či se stalo neplatným 

nebo neúčinným, pak to zásadně nezpůsobuje neplatnost nebo neúčinnost této smlouvy či jiných jejích 

ustanovení jako celku. Účastníci nahradí po vzájemné dohodě případné neplatné nebo neúčinné 

ustanovení novým ustanovením, které se bude v nejbližší možné míře blížit ustanovení 

nahrazovanému s přihlédnutím ke smyslu a účelu této smlouvy; pokud by nedošlo k dohodě, pak znění 

nahrazovaného ustanovení určí soud. 

 

VII.  

Závěrečná ustanovení  

 

VII.1. Tato smlouva je vyhotovena v počtu tří stejnopisů, kdy každému z účastníků je určen jeden 

stejnopis a zbývající stejnopis je určen pro katastrální úřad jako příloha k návrhu na vklad 

vlastnického práva a za tímto účelem jej přebírá strana darující.  

 

VII.2.  Tuto smlouvu lze měnit, rušit či doplňovat pouze písemnou formou. 

 

VII.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, souhlasí s ním, a proto 

tuto smlouvu uzavírají připojením svých podpisů.   

 

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 – předávací protokol veřejné infrastruktury  

Příloha č. 2 – geodetické zaměření skutečného provedení kanalizačního řadu splaškové kanalizace, 

kanalizačního řadu dešťové kanalizace, přístupové komunikace a vodovodního řadu. 

 

 

V ……………………. dne ………..   Velké Přílepy …………………   

 

Podpis strany darující:      Podpis strany obdarované: 

 

 

 

 

..............................................................             ..............................................................        

Art&Kri, s.r.o.      Obec Velké Přílepy   

Nataliya Beznosikova, jednatelka   Věra Čermáková, starostka   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOLO ŽKA 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Obec Velké přílepy ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že 

u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany obce Velké přílepy splněny veškeré zákonem o 

obcích v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě 

předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušnými orgány obce, které jsou obligatorní pro platnost 

tohoto právního jednání. 

 

Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ....... na ..... jednání zastupitelstva obce 

konaném dne  ......... 

 

 

                                                                        ________________________ 

        Obec Velké Přílepy 

       Věra Čermáková, starostka 

 

         


