S MLO UVA
o právu zřízení stavby dle § 110 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb.
č. …/2019

Smluvní strany:
Město Luhačovice
se sídlem v Luhačovicích, nám. 28. října 543, PSČ 763 26
zastoupeno
pověřen jednáním ve věcech smluvních:
majetku
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu

Ing. Marianem Ležákem, starostou města
Ing. Magdalela Blahová vedoucí odboru správy

00284165
CZ00284165
Česká spořitelna, a.s., pobočka Luhačovice
1409197309/0800

(dále jen město)
a
…………….
jednající ve věcech smluvních: ……………………..
IČ:
DIČ CZ: …………………………
(dále jen investor)
I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou podmínky, stanovené městem Luhačovice investorovi, pro udělení
souhlasu ke zřízení stavby …………………………………………………………….. :
Stavba …………………………………………………………………………………………
dle projektové dokumentace zpracované ………………………………….. v obci Luhačovice
na pozemku
p.č………………………………………. v k.ú. Luhačovice, který je
v majetku města Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice.
Město souhlasí s provedením stavby na výše uvedeném pozemku. Tento souhlas města se
uděluje pro účely územního a stavebního řízení a nenahrazuje majetkoprávní vypořádání
vztahu stavby k pozemku ve vlastnictví města.

II.
Podmínky udělení souhlasu se zřízením stavby
Podmínky pro udělení souhlasu se zřízením stavby jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou
součásti této smlouvy.
III.
Zánik smlouvy (souhlasu)
Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti této smlouvy zanikají v případě, že:
- nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby do 4 let od
uzavření této smlouvy,
- stavba nebude realizována,
- investor nesplní podmínky pro udělení souhlasu se stavbou na pozemku města.
IV.
Závěrečná ustanovení
Smlouva vstupuje v platnost v den podpisu oprávněných zástupců obou stran.
Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná pro případné právní nástupce obou
smluvních stran. Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky
podepsané, jinak jsou neplatné.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé
vůle, což potvrzují svými podpisy.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech a její nedílnou součásti je příloha „Podmínky
udělení souhlasu s umístěním stavby“. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Luhačovice: ……………..

………………………………………..

Ing. Magdalena Blahová
vedoucí odboru správy majetku

…………………………………………..

investor

