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Plánovací smlouva  

uzavřená v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) 

 
Smluvní strany 

 

Vily Řevnice s.r.o. 

Sídlo: Jungmannovo náměstí 765/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Identifikační číslo: 01893548  

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 278294 

Zastoupená Petrem Smetkou, jednatelem  

(dále jen „žadatel“) 

a 

 

Město Řevnice 

Sídlo: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 

Identifikační číslo: 00241636 

DIČ: CZ00241636 

Zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou, starostou  

(dále též jen „město“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s platným a účinným stavebním zákonem tuto 

plánovací  smlouvu (dále jen „smlouva“): 

PREAMBULE 

1. Žadatel a město mají společný záměr, aby se město nadále dynamicky rozvíjelo a stávalo se  

ještě více příjemným a vyhledávaným místem pro odpočinkový rodinný život vysoké kvality.  

 

2. Žadatel má úmysl na území města vybudovat rezidenční výstavbu - projekt Vily Řevnice. Město 

vyjádřilo svůj souhlas se záměrem žadatele ve svém vyjádření ze dne 11.10.2017.  

 

3. Žadatel v rámci výstavby projektu Vily Řevnice vytvoří a převede do vlastnictví města veřejnou 

infrastrukturu a nemovitosti, které budou využity mimo jiné jako nové veřejné prostranství, a v 

případě potřeby zřídí služebnosti inženýrských sítí, a to vše za podmínek dále popsaných v této 

smlouvě. Tento soukromý prostor bude převáděn za symbolickou cenu, jejíž výše je vedena 

záměrem nezatížit rozpočet města a zároveň umožnit větší rozvoj města na poli relaxačního 

zázemí. Žadatel do soukromého prostoru a jeho infrastruktury investoval nemalou částku, 

kterou považuje za účelnou a je rád, že může touto smlouvou pomoci městu s činností, která 

bude mít dopady do budoucna a zajistí městu a jeho obyvatelům větší komfort života, což je 

cílem obou účastníků této smlouvy. 

 

4. Projekt Vily Řevnice jednoznačně přináší pozitivní vklad do kulturnosti místa a oblasti.  

Současně daný záměr přinese pozitivní přínos do lokality citlivým architektonickým pojetím.  



            

2 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Žadatel prohlašuje, že projekt Vily Řevnice je plánován na pozemcích: 

- Parc č. 3535/7; 

- Parc. č. 3534/14; 

- Parc. č. 3533/2, 

které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Praha-západ, na LV 1845 pro k.ú. Řevnice, obec Řevnice (dále jen 
“nemovitosti“). Nemovitosti jsou v současné době ve vlastnictví třetích osob, žadatel 
prohlašuje, že na základě již uzavřených smluv s vlastníky nemovitostí se nemovitosti v blízké 
době stanou vlastnictvím žadatele. 

1.2. Pro uskutečnění projektu Vily Řevnice je třeba, aby na nemovitostech byla zřízena odpovídající 
veřejná infrastruktura. 

1.3. Stávající veřejná infrastruktura bude žadatelem napojena následovně (žadatel prohlašuje, že 
již obdržel či v nejbližší době obdrží souhlas třetích osob, jejichž vlastnická práva tím budou 
nebo mohou být dotčena): 

a) Napojení na veřejné osvětlení bude v ulici Sochorova na hranici parc. č. 3534/7, k.ú. Řevnice; 

b) Napojení na veřejný vodovod bude v ulici Sochorova na hranici parc č. 3534/7 a dále bude 
pokračovat napojením do ulice Broncova na parc.č. 609/8 v k.ú. Řevnice; 

c) Napojení dešťové a splaškové kanalizace proběhne na vlastním pozemku parc.č. 3535/7 k.ú. 
Řevnice; 

d) Napojení na stávající komunikace a chodníky bude provedeno v ulici Sochorova na hranici 
parc. č. 3534/7 a dále v ulici Broncova na parc.č. 609/8 v k.ú. Řevnice. V místech napojení 
inženýrských sítí budou vozovky opraveny s přesahem vrstev. 

1.4. Před kolaudací veřejné infrastruktury projektu Vily Řevnice, zahrnující zejména stavby popsané 
v odst. 1.5 a 1.6 níže, bude žadatelem zpracován geometrický plán, vymezující části pozemků, 
dotčené touto infrastrukturou, a v rámci těchto částí pozemků též pozemky, které budou 
převáděny do vlastnictví města, jak je popsáno dále v této smlouvě. K jednotlivým částem 
veřejné infrastruktury budou zpracovány dokumentace skutečného provedení s vytyčením 
polohy vedení/infrastruktury. Smluvní strany berou na vědomí, že se mohou polohy 
jednotlivých vedení změnit oproti plánovanému vedení popsanému v přílohách této smlouvy, a 
to v rámci překážek při výstavbě, či požadavcích dotčených orgánů a správců sítí v rámci 
stavebního řízení. Takové změny je žadatel povinen v dostatečném předstihu a s patřičným 
zakreslením oznámit písemně městu a vyžádat si jeho souhlas. Nebudou-li tomu bránit vážné 
důvody, město svůj souhlas vysloví a strany úpravu potvrdí dodatkem k této smlouvě. 

1.5. Pro uskutečnění projektu Vily Řevnice je třeba mimo jiné vybudovat nemovité věci 
neevidované v katastru nemovitostí, tzv. liniové stavby, a to následující inženýrské sítě: 
vodovod, kanalizace dešťová, kanalizace splašková, vedení veřejného osvětlení. Vedení těchto 
staveb se budou nacházet  na ploše pod budoucí komunikací (viz. odst. 1.6. a přílohy této 
smlouvy) a na sousedních plochách veřejného prostranství (dále jen „liniové stavby“).  

Rozsah a způsob napojení jednotlivých sítí je následující:  
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Veřejné osvětlení 

Napojení bude provedeno ve stávající přípojkové skříni SS100 (SS200). Vedeno po jižní straně 
na hranici zeleného pásu a chodníku až k hranici parc.č. 3533/1 k.ú. Řevnice, dále pak vyvedena 
odbočkou do ulice Broncova. 

Ve směru pokračování ulice Sochorova bude osazeno 5 ks uličních lamp a ve směru 
pokračování ulice Broncova 2 uliční lampy. 

Typ svítidla :  CALLA LED / 15 LED / 500 mA / 2241 asym / NW / gold refl / 26 W 

Závěsný výška:  4 m 

Splašková kanalizace 

Stoka S1 

Dešťová:  PVC KG (SN8 ) - DN 300 / min. 2,5% 
Revizní šachta :  4 ks ( DN 1000 – betonová tl. stěny min. 120 mm  
Celková délka:  84,0 m 

 
Veřejné přípojky: PVC KG (SN8 ) - DN 150 / min. 2,5 % 
Počet:   8 ks 
Revizní šachta :  8 ks ( DN 1000 – betonová tl. stěny min. 120 mm ) 
Celková délka:  53,0 m  

Dešťová kanalizace 

Stoka D1 
Dešťová:   PVC KG (SN8 ) - DN 300 / min. 2,5% 
Revizní šachta :  4 ks ( DN 1000 – betonová tl. stěny min. 120 mm ) 
Celková délka:  85,0 m 

 
Veřejné přípojky:  PVC KG (SN8 ) - DN 150 / min. 2,5 % 
Počet:   8 ks 
Revizní šachta :  8 ks ( DN 1000 – betonová tl. stěny min. 120 mm ) 
Celková délka:  55,0 m  

 
Uliční vpust: 6 ks - uliční UV vpustí v komunikaci  dle požadavků správce s celolitinovou 

mříží 500x500 mm, třídy D400, tělesa UV budou provedena z betonových 
prvků DN 500,       UV  vpusti budou osazeny koši na splaveniny 
z pozinkovaného plechu A4 výšky 60 cm 

Přípojka:   PVC KG (SN8 ) - DN 150 / min. 2,5 % 
Celková délka:  30,0 m  

Vodovodní řád 

Větev V1 
Vodovodní řad:  HDPE – D 110 x 6,3 mm 
Délka:   37,0 m 

 
Větev V2 
Vodovodní řad:  HDPE – D 110 x 6,3 mm 
Délka:   73,0 m 
 
Větev V3 
Vodovodní řad:  HDPE – D 110 x 6,3 mm 
Délka:   57,0 m přípojka:  lPE SDR 11 – D 32 x 3,0 mm 

 Počet:   8 ks  
 Celková délka:  54,0 m 
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Vodoměr Q2,5/DN20: vodoměrná šachta DN 1000 na pozemku investora (cca 1,5 m od hranice 
pozemku). 
 

Situace, kde jsou zakresleny liniové stavby, tvoří Přílohu č. 1 – č. 4 této smlouvy.  

a) Příloha č. 1 – Situace liniové stavby – veřejné osvětlení 

b) Příloha č. 2 – Situace liniové stavby – splašková kanalizace 

c) Příloha č. 3 – Situace liniové stavby – dešťová kanalizace 

d) Příloha č. 4 – Situace liniové stavby –  vodovod 

1.6. Pro uskutečnění projektu Vily Řevnice je třeba mimo jiné dále vybudovat na nemovitostech 
pozemní komunikace, chodníky a zelené plochy veřejného prostranství. 

Koordinační situace, kde jsou zakresleny komunikace, chodníky, zelené plochy veřejného 
prostranství, které se budou budovat tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy.  

Místní komunikace a chodníky 

Šířka prostoru místní komunikace je 11,0 m, příčný sklon vozovky je 2%, šířka dopravního 
prostoru je navržena 6,0 m, chodník v šířce 1,5 m a mezi dopravním prostorem a chodníkem je 
navržen zelený pás s výsadbou v šířce 2,5 m. Za napojením na ul. Sochorova byla navržena 
podélná parkovací stání v šířce 2,0 m. 

Na jižní a severní straně vozovky je navržený zelený pás o šířce 0,5 m resp. 1 m.  

Dešťové vody z komunikace budou svedeny pomocí příčného a podélného sklonu do dešťové 
kanalizace pomocí uličních vpustí. 

Plocha komunikací (zpevněná nepropustná plocha )  1045,2 m2 0,10452 ha 

1.7. Veřejnou infrastrukturou podle této smlouvy se rozumí liniové stavby (čl. I. odst. 1.4. této 
smlouvy) a komunikace, chodníky, zelené plochy veřejného prostranství (čl. I. odst. 1.5. této 
smlouvy). 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek žadatele realizovat na vlastní náklady veřejnou 
infrastrukturu, jakož i splnit další povinnosti, a to v rozsahu a za podmínek touto smlouvou dále 
specifikovaných. 

Článek III. 
Způsob vybudování veřejné infrastruktury 

3.1.    Veškerou veřejnou infrastrukturu vybuduje žadatel na vlastní náklady.  

3.2.   Připojení lokality elektrickou energií rozvody NN a připojení lokality plynem budou zbudovány 
správci sítí či žadatelem na náklady správců sítí a předány do jejich správy. Pro vyloučení 
pochybností se konstatuje, že připojení vedení NN a plynovodu nenáleží do veřejné 
infrastruktury podle této smlouvy, žadatel je však zavázán zajistit jejich vybudování, neboť pro 
úspěšnou výstavbu projektu Vily Řevnice jsou nezbytné. Nebude-li připojení vedení NN a 
plynovodu vybudováno ani do2 let od nabytí právní moci stavebního povolení  a zároveň bylo 
vydáno pravomocné stavební povolení na projekt Vily Řevnice,  uhradí žadatel městu smluvní 
pokutu ve výši 30.000,-  Kč. Město není oprávněno požadovat smluvní pokutu, pokud vedení 
NN a plynovodu nebylo zbudováno a žadatel takový stav nezavinil. 
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3.3.  Žadatel se zavazuje vybudovat veřejnou infrastrukturu do 2 let od vydání pravomocného 
stavebního povolení na …………….. V případě ohrožení uvedeného termínu je povinen o 
důvodech zpoždění a o očekávaném termínu dokončení bezodkladně informovat město. V 
průběhu výstavby je žadatel povinen umožnit městu průběžnou kontrolu průběhu a kvality 
výstavby, zejména pak umožněním účasti zástupce města na kontrolních dnech v rámci 
výstavby. V případě porušení závazku vybudovat veřejnou infrastrukturu v uvedeném termínu 
je žadatel povinen za každý den zpoždění oproti uvedenému termínu uhradit městu smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč.  

3.4.   Žadatel se zavazuje vybudovat veškerou veřejnou infrastrukturu prostřednictvím odborně 
způsobilých dodavatelů. Na vyžádání poskytne městu informace o obsahu smluv o dílo na 
výstavbu veřejné infrastruktury či jejích částí (zejména pokud jde o termín dodání díla či 
odpovědnost za případné vady díla) či podstatné informace o zhotoviteli a poddodavatelích 
veřejné infrastruktury a jejích částí. Neposkytne-li žadatel takové informace městu do deseti 
pracovních dnů po jejich písemném vyžádání, uhradí městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý jednotlivý případ.  

3.5.   Pro předejití veškerým pochybnostem strany smlouvy uvádějí, že v případě, že nebude vydáno 
pravomocné stavení povolení na projekt Vily Řevnice, nemohou být uloženy jakékoliv sankce 
pro nedodržení termínů s vybudováním veřejné infrastruktury.  

Článek IV. 
Závazky   

4.1. Žadatel zajistí kolaudaci (kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas či jiné stavebně – právní 
povolení užívání) všech částí veřejné infrastruktury, u které se to dle zákona vyžaduje, kterou 
zbuduje a nebo, která bude pro něj zbudována; hovoří-li se v této smlouvě o vybudování, 
rozumí se tím vybudování včetně zajištění kolaudace příslušné části veřejné infrastruktury. 
Příslušné kolaudační souhlasy či jiná obdobná rozhodnutí bez zbytečného odkladu po jejich 
obdržení doručí městu. Bez zbytečného odkladu poté rovněž doručí žadatel městu geometrické 
plány a výkresy skutečného provedení staveb dle čl. I. odst. 1 výše.  

4.2.  Žadatel se zavazuje převést veřejnou infrastrukturu na město či městem určeného správce a 
město se zavazuje přijmout veřejnou infrastrukturu do svého vlastnictví, popřípadě zajistit její 
přijetí do vlastnictví správce. Pokud by město převod na sebe anebo na osobu správce odmítlo, 
bere město na vědomí, že žadatel je oprávněn veřejnou infrastrukturu převést na třetí osobu.  

 Převod na město anebo na městem určeného správce bude sjednán za částku 30.000,- Kč 
včetně DPH. Žadatel je oprávněn na částku ve výši 30.000,- Kč plus DPH vystavit fakturu se 
splatností 14 dnů od doručení nejdříve v den, kdy bude uzavřena poslední převodní smlouva viz 
bod 4.3., tedy že veřejná infrastruktura, která má být dle této smlouvy převedena, bude celá 
převedena dle podmínek této smlouvy.  

Pokud by nastala situace, že bude uzavřena převodní smlouva anebo převodní smlouvy a ještě 
díky těmto smlouvám nebyla převedena celá veřejná infrastruktura, která má být dle této 
smlouvy převedena a ohledně další převodní smlouvy, na základě které se má převést další část 
infrastruktury, trvají problémy ohledně jejího uzavření více jak 90 dnů, je žadatel oprávněn 
vystavit fakturu na částku 30.000,- Kč plus DPH se splatností 14 dnů od doručení. 

Žadatel je oprávněn a povinen k uzavření smlouvy o převodu vyzvat město za předpokladu, že 
budou městu dodány dokumenty podle odst. 4.1. a že město bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 10 dnů od jejich obdržení, k nim nevznese odůvodněné námitky. Nebude-li výzva 
žadatele učiněna pro všechnu veřejnou infrastrukturu nejpozději do 5 let, je město oprávněno 
od této smlouvy odstoupit a/nebo požadovat po žadateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 
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V případě, že město bude požadovat smluvní pokutu, není oprávněno od smlouvy odstoupit, 
pokud povinnost, pro kterou bude smluvní pokuta požadována, bude žadatelem splněna 
v dodatečné lhůtě 2 let od doručení požadavku na zaplacení smluvní pokuty. 

Strany této smlouvy se zavazují převodní smlouvu uzavřít do tří týdnů od doručení oprávněné 
žádosti žadatele k uzavření smlouvy a udělení souhlasu příslušného orgánu města s uzavřením 
smlouvy. Město je povinno souhlas vydat do dvou týdnů od doručení oprávněné žádosti 
žadatele k uzavření smlouvy. Nedojde-li v této lhůtě k uzavření převodní smlouvy z důvodů na 
straně žadatele, uhradí žadatel městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den takto 
způsobeného prodlení. Nedojde-li v této lhůtě k uzavření převodní smlouvy z důvodů na straně 
města anebo městem určeného správce, uhradí město žadateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý den takto způsobeného prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost 
uzavřít převodní smlouvu. 

Součástí převodní smlouvy bude též ujednání o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě na 
částech nemovitostí, které nebudou předmětem převodu na město, a to ve prospěch města či 
jím určeného správce, na dobu neurčitou (nebudou-li tyto služebnosti zřízeny již dříve). 

Součástí převodní smlouvy bude též ujednání o postoupení veškerých práv žadatele jako 
objednatele z vad veřejné infrastruktury vůči jejím zhotovitelům, včetně práv ze záruky za jakost 
veřejné infrastruktury, tak, aby případné vady mohlo město uplatňovat přímo vůči 
zhotovitelům, popř. poddodavatelům podle § 2630 občanského zákoníku, pokud žadatel byl 
schopen do sjednaných smluv takové ustanovení prosadit. V opačném případě budou vady 
veřejné infrastruktury řešeny se žadatelem. 

4.3.  Jednotlivé části veřejné infrastruktury, jak jsou popsány v odst. 1.5 a 1.6 této smlouvy, mohou 
být převáděny do vlastnictví města též samostatně. 

4.4. Město je oprávněno podmínit převzetí veřejné infrastruktury do svého vlastnictví náležitou 
kontrolou a doložením jeho funkčnosti a též předáním veškeré dostupné dokumentace k 
jednotlivým částem veřejné infrastruktury. 

 

Článek V. 

Financování nové veřejné infrastruktury 

5.1. Veškeré náklady na přípravu, stavbu, zakreslení a jiné související náklady s veřejnou 
infrastrukturou nese žadatel. Město se na nákladech veřejné infrastruktury nebude podílet. 

5.2. Žadatel bere na vědomí, že městu vznikly v souvislosti s administrací této smlouvy náklady, které 
budou vyčísleny před uzavřením převodní smlouvy podle čl. 4.2., avšak nejvýše ve výši 30.000,- 
Kč. . Tyto náklady budou městu zaplaceny do 14 dnů od uzavření první převodní smlouvy.  

 

Článek VI. 

Provozování veřejné infrastruktury 

6.1. Liniové stavby, které jsou uvedeny v čl. I odst. 1.4. písm. a – d této smlouvy budou po převodu 
jejich vlastnictví na město napojeny na dosavadní stavby, které jsou ve vlastnictví města (popř. 
správce) a které jsou městem (popř. správcem) provozovány.  

6.2. Město se zavazuje, aby byly liniové stavby řádně spravovány a aby mohly plnit svou funkci. 
Stejně tak se město zavazuje, že se bude obvyklým způsobem starat o komunikace,  chodníky a 
zelené plochy veřejného prostranství dle čl. I odst. 1.5. této smlouvy, až budou na město 
převedeny.  
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Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

7.1.  Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy způsobuje neúčinnost 
ostatních ujednání této smlouvy, neboť smluvní strany považují všechna ustanovení za 
vzájemně neoddělitelná.  

7.2.  Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí   příslušnými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

7.3.  Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si 
smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají 
svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

7.4. Je-li smluvní pokuta dle této smlouvy stanovena za den prodlení, myslí se tím i jen započatý den 
prodlení. Jakoukoli smluvní pokutu dle této smlouvy je třeba uhradit nejpozději ve lhůtě pěti 
dnů po doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní 
pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok na splnění porušené povinnosti ani na náhradu 
škody ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

7.5. Osvědčující doložka: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města 
Řevnice dne ……….. ………….(viz. zápis č. ……. ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice 
ze dne ………………….). 

 

Přílohy: 

a) Příloha č. 1 – koordinační situace liniové stavby – veřejné osvětlení 

b) Příloha č. 2 – koordinační situace liniové stavby – splašková kanalizace 

c) Příloha č. 3 – koordinační situace liniové stavby – dešťová kanalizace 

d) Příloha č. 4 – koordinační situace liniové stavby –  vodovod 

e) Příloha č. 5 – koordinační situace celková  

 

V ……… dne ……… 

                                                                  Vily Řevnice s.r.o. 

                                                               Petr Smetka, jednatel 

 
 

……………………………… 
žadatel  

 
V Řevnicích dne …………………. 

                                                                 město Řevnice 

                                                        Ing. Tomáš Smrčka, starosta 

 
 
 

………………………………… 
město 
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