Smlouva o provedení změny polohy (úpravy) části hlavní komunikace a provedení
změny polohy (úpravy ) části účelové komunikace v Obci Hlavice
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými
smluvními stranami:
OBCÍ HLAVICE
se sídlem Hlavice čp. 54, 463 48 Všelibice
IČ 00672092
zastoupené starostou obce Miroslavem Pytlounem
a
manželi:
Janem Melicharem ,trvale bytem Hlavice č.p. 80, PSČ 463 48
r.č. …………………..
Ing. Dagmar Melicharová, bytem Hlavice č.p. 80, PSČ 463 48
r.č. ………

I.
Obec Hlavice a manželé Jan a Dagmar Melicharovi a Jan Melichar uzavřeli spolu směnnou
smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dne
……………….. .Tato smlouva je nedílnou součástí této smlouvy viz. příloha č. 1 k této
smlouvě.
II.
V návaznosti na uzavřenou směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uvedenou v čl. I. této smlouvy se manželé Jan a Dagmar
Melicharovi zavazují společně a nerozdílně do pěti let po té, co nastanou právní účinky
zápisu vkladu vlastnického práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni dle směnné
smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ze dne
………………… viz. čl. I. této smlouvy provést stavební práce, které povedou ke změně
polohy (úpravě) části hlavní komunikace (místní komunikace) vedoucí obcí Hlavice kolem
budovy obecního úřadu v Hlavici č.p. 54 směrem dolů a stavební práce vedoucí ke změně
polohy (úpravy) části z ní odbočující vedlejší účelové komunikace v rozsahu vyplývajícím ze
zastavovací situace, M 1:200, geodetický podklad pro projekt Hlavice – pozemková parcela
č. 201/3, která je nedílnou součástí této smlouvy viz. přoloha č. 2 a to v kvalitě odpovídající
funkci místní a účelové komunikace, splňující příslušné technické a dopravní normy a
požadavky právních předpisů kladené na tento typ komunikací.

III.
Obec Hlavice a manželé Melicharovi se dohodli na tom, že v případě, že manželé Melicharovi
nesplní svůj závazek popsaný v čl. II. této dohody v termínu uvedeném v čl. II. této smlouvy,
jsou povinni Obci Hlavice zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Ujednání o smluvní
pokutě nemá vliv na právo věřitele tj. Obce Hlavice na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje
manželé Melicharovi splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

IV.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že
souhlasí s celým jejím obsahem, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech z nichž jeden obdrží Obec Hlavice a dva
manželé Melicharovi.

V Hlavici dne:

V Hlavici dne:

Obec Hlavice
Miroslav Pytloun
starosta

Jan Melichar a Dagmar Melicharovi
manželé

Příloha č. 1 a 2

Vyvěšeno na úřední desce dne:

22, září 2014

K sejmutí:

07, října 2014

Sejmuto z úřední desky dne:

