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Smlouva o výpůjčce pozemků 
uzavřená dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Smluvní strany 

 

Město Řevnice 

IČO: 00241636 

se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice  

zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou, starostou města 

(dále jen „půjčitel“) 

 

a  

 

Rockovrat z.s. 

se sídlem Selecká 1013, 252 30 Řevnice 

IČO: 04741510 

zastoupený Adamem Langrem, předsedou spolku 

(dále jen „vypůjčitel“) 

 

vypůjčitel a půjčitel dále společně jako „smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen „smlouva“): 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Půjčitel je výlučným vlastníkem pozemků: 

 parc. č. 1102 - lesní pozemek o výměře 26061 m
2
, 

 parc. č. 3613/10 – lesní pozemek o výměře 30668 m
2
, 

 parc. č. 3612 - lesní pozemek o výměře 806 m
2
, 

všechny v obci a k.ú. Řevnice, zapsaných na LV č. 10001 v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ (dále jen 

„pozemky“).  

2. Předmětem výpůjčky dle této smlouvy je část pozemků uvedených v předchozím odstavci 

tohoto článku navazujících na areál Lesního divadla o výměře cca 23700 m
2 

(dále jen 

„předmět výpůjčky“). Předmět výpůjčky je vyznačen ve snímku katastrální mapy, který tvoří 

nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. 

3. Půjčitel přenechává předmět výpůjčky k užívání výpůjčiteli. 

4. Vypůjčitel je hlavním organizátorem a pořadatelem hudební akce „Rockový Slunovrat 2018“, 

která se bude konat 1. a 2. června 2018 (dále jen „akce“). 

 

 

II. 

Účel výpůjčky 

1. Účelem výpůjčky je užití předmětu výpůjčky za účelem rozšíření areálu Lesního divadla při 

konání hudebního festivalu Rockový Slunovrat 2018 (dále jen „akce“).  

2. Vypůjčitel prohlašuje, že se plně seznámil se stavem předmětu výpůjčky před podpisem této 

smlouvy.  

 

III. 

Doba výpůjčky 

Výpůjčka je sjednána na 2 dny – 1. a 2. červen 2018. 
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IV. 

Cena výpůjčky 

Užívání předmětu výpůjčky je bezplatné. 

 

 

V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Vypůjčitel bude užívat předmět výpůjčky pouze pro účel, pro který mu byl touto smlouvou 

vypůjčen. 

2. Vypůjčitel je povinen dodržovat ustanovení této smlouvy.  

3. Vypůjčitel se zavazuje užívat předmět výpůjčky tak, aby nedošlo k jeho poškození a nevznikla 

na něm škoda. V případě, že v souvislosti s činností vypůjčitele (i v souvislosti s konáním akce 

Rockový Slunovrat) vznikne půjčiteli na předmětu výpůjčky škoda, zavazuje se vypůjčitel 

veškerou vzniklou škodu na vlastní náklady uhradit. 

3. Vypůjčiteli není povoleno dát předmět výpůjčky ani jeho část do užívání třetí osoby. 

4. Vypůjčitel je povinen nejpozději do 7. června 2018 uvést předmět výpůjčky do původního 

stavu, odstranit veškeré vzniklé škody a provést kompletní úklid předmětu výpůjčky. Pokud 

tento závazek vypůjčitel nesplní, a to ani do 1 měsíce od obdržení výzvy od půjčitele, sjednává 

se smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do desátého dne po obdržení 

oprávněné výzvy k její úhradě. 

5. Vypůjčitel bere na vědomí, že předmět výpůjčky je lesním pozemkem (lesem) a každý jeho 

uživatel (i účastník kulturní akce) je povinen dodržovat nařízení vyplývající z lesního zákona č. 

289/1995 Sb. (dále jen „lesní zákon“), především ustanovení § 20, který vymezuje činnosti 

zakázané v lesích. 

6. Vypůjčitel podpisem této smlouvy přebírá zákonnou odpovědnost vůči třetím osobám a je plně 

odpovědný za všechny vzniklé škody spojené s předmětem výpůjčky (včetně poškození 

vysazených keřů a stromů) i za dodržení všech nařízení vyplývajících z lesního zákona při 

užívání předmětu výpůjčky. Vypůjčiteli je známo, že v lesích je zejména zakázáno:  

a) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, 

b) těžit stromy a keře nebo je poškozovat, 

c) jezdit a stát s motorovými vozidly mimo cesty, 

d) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, 

e) odhazovat hořící nebo doutnající předměty, 

f) znečišťovat les odpady a odpadky. 

7. Vypůjčitel výslovně prohlašuje, že před podpisem této smlouvy od  půjčitele obdržel a seznámil 

se s pravidly užívání předmětu výpůjčky, a to Právním posouzením JUDr. Ing. Martina Flory 

ze dne 15.3.2018 (dále jen „právní posouzení JUDr. Flory“). Vypůjčitel se zavazuje při 

konání akce dodržovat pravidla a podmínky uvedené v právním posouzení JUDr. Flory a 

zajistit jejich dodržování účastníky akce.  

8. Uzavření této smlouvy nenahrazuje stanoviska a rozhodnutí kompetentních a dotčených orgánů 

veřejné správy. 

9. Vypůjčitel bere na vědomí, že orgán státní správy lesů může z důvodů stanovených právními 

předpisy (např. ochrana lesa při mimořádném suchu nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů 

po větrné kalamitě) rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa. O 

takovém případném rozhodnutí se budou strany bez zbytečného odkladu informovat, s tím, že 

takové rozhodnutí je důvodem pro okamžité odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze stran. 

Žádná ze stran neodpovídá za jakoukoli újmu, která bude v souvislosti s daným rozhodnutím či 

skončením této smlouvy druhé straně či jakékoli třetí straně způsobena. 

10. Vypůjčitel je oprávněn instalovat na předmět výpůjčky na dobu výpůjčky mobilní oplocení, 

informativní a směrové cedule (ale vždy tak, že nebude poškozovat stromy – nepoužívat 

hřebíky, svorky apod.). 

11. Vypůjčitel bere na vědomí, že po dobu akce bude na veřejný pořádek dohlížet též Městská 

policie Řevnice a to na předmětu výpůjčky i uvnitř areálu Lesního divadla. Vypůjčitel se 
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zavazuje umožnit strážníkům Městské policie Řevnice přístup do areálu Lesního divadla i na 

předmět výpůjčky.   

 

 

VI. 

Závěrečné ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající obecně 

závaznými právními předpisy. 

2. Vypůjčitel výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních 

webových stránkách města Řevnice na síti Internet (www.revnice.cz), a to včetně všech 

případných příloh a dodatků, po anonymizaci osobních údajů umožňujících jednoznačnou 

identifikaci vypůjčitele. 

3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze vzájemnou dohodou smluvních stran 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich 

svobodné vůle, na důkaz čehož připojují svoje podpisy. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží půjčitel a jedno 

vypůjčitel. 

7. Výpůjčku dle této smlouvy schválila Rada města Řevnice na svém jednání dne 9.5.2018 (viz. 

zápis č. 176 ze dne 9.5.2018). 

 

Příloha: 

Příloha č. 1 – vyznačení předmětu výpůjčky v katastrální mapě 

Příloha č. 2 – potvrzení o převzetí právního posouzení JUDr. Flory 

 

 

V Řevnicích dne …………………………                   V Řevnicích dne ………………………… 

 

 

 

                    město Řevnice                                                               Rockovrat z.s. 

     Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                              Adam Langr, předseda spolku                                       

 

 

    …………………………………                                   ……………………………………. 

                      půjčitel                                                                              vypůjčitel 

 


