
Příloha č. 7 Zápisu z 31/VIII. schůze Rady MČ Brno-Tuřany 

Č.smlouvy:  

19-00-33 
 

Dohoda o zajištění společného postupu v územním řízení 
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

mezi těmito stranami dohody: 

 

 

Poskytovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany  

 Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

 zastoupené Radomírem Vondrou, starostou městské části Brno-Tuřany  

 IČ: 44992785-22 

  

 (dále jen „poskytovatel“) 

 

 

Oprávnění:   

1) … 

vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

2) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 

vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

3) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

4) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

5) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

6) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

7) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

8) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

 

 



9) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

10) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

11) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

12) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

13) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

14) TRUHLÁŘSTVÍ M. PERNES, spol. s r.o., IČ: 463 45 574 

jednající Martinem Pernesem, nar. dne 16. 7. 1969, jednatelem 

vlastník budovy č.p. 75, rodinný dům, stojící na pozemku p.č. 56 v k.ú. Dvorska, adresa budovy 

Zapletalova 75/71, 620 00 Brno-Dvorska 

 

15) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

16) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

... 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

17) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

… 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

18) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

19) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

20) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

21) … 
vlastník…, 620 00 Brno-Dvorska 

 

všichni oprávnění společně dále jen jako „všichni oprávnění“ 

 



 

v tomto znění: 

 

I. 

Předmět dohody 

1) Poskytovatel je územním samosprávným celkem jednajícím v samostatné působnosti. Všichni 

oprávnění jsou spolu/vlastníci nemovitostí v k.ú. Dvorska označených v záhlaví této smlouvy. 

Všichni oprávnění mají zájem o zřízení vodovodní přípojky k těmto nemovitostem. Předmětem 

této dohody je zajištění společného postupu v územním řízení pro umístění stavby vodovodních 

přípojek. 

 

II. 

Závazek poskytovatele 

1) Poskytovatel se na základě této dohody zavazuje: 

- zajistit vypracování projektové dokumentace pro účely vydání územního rozhodnutí/územního 

souhlasu pro umístění stavby vodovodních přípojek k jednotlivým objektům v k.ú. Dvorska, 

jak jsou označeny v záhlaví této smlouvy, 

- zajistit úhradu ceny projektové dokumentace z prostředků všech oprávněných, přičemž 

alikvotní část ceny projektové dokumentace činí 3.500,- Kč vč. DPH, poskytovatel podpisem 

této dohody stvrzuje, že všichni oprávnění mu tuto částku řádně uhradili před podpisem této 

dohody, 

- projednat daný záměr s příslušnými dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení  

a vlastníky a správci technické a dopravní infrastruktury, 

- podat žádost o vydání územního rozhodnutí/územního souhlasu na příslušném stavebním 

úřadě, a to ve společném řízení, správní poplatek v rámci tohoto společného řízení hradí 

poskytovatel, 

- v rámci řízení vedeného dle předchozího odstavce činit za všechny oprávněné ty úkony, které 

svou povahou neodporují společnému postupu v řízení. 

 

III. 

Závazek všech oprávněných 

1) Oprávnění se na základě této dohody zavazují poskytnout poskytovateli veškerou nutnou 

součinnost k realizaci jeho závazku dle čl. II. této dohody. 

2) Oprávnění se dále zavazují oznámit poskytovateli veškeré změny související s realizací daného 

záměru, a to od okamžiku podpisu této dohody do vydání pravomocného rozhodnutí v rámci 

daného řízení. 

3) Oprávnění berou na vědomí, že předmětem této dohody je pouze zajištění vypracování projektové 

dokumentace a zastupování všech účastníků v řízení o vydání územního rozhodnutí/územního 

souhlasu. Předmětem této dohody není samotná realizace vodovodních přípojek, tuto realizaci si 

zajistí všichni oprávnění na své náklady sami. 

 

IV. 

Plná moc 

1) Všichni oprávnění udělují plnou moc poskytovateli k veškerým úkonům ohledně vyřízení 

územního rozhodnutí/územního souhlasu pro vodovodní přípojky dle této dohody, a to zejména 

k jednání s příslušnými úřady a dotčenými orgány státní správy. 

 

V. 

Doba trvání 

1) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do vydání pravomocného územního 

rozhodnutí/územního souhlasu dle této dohody.  

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1) Práva a povinnosti z této dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. 

2) Veškeré změny této dohody musí být učiněny písemně formou dodatku. 

3) Pokud dle této dohody musí být učiněno právní jednání písemně a písemnost je zaslána poštou 

doporučeně na poslední známou adresu účastníka, který si ji nepřevezme, považuje se třetí den po 

odeslání písemnosti za den jejího doručení adresátovi. 



4) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech účastníků této dohody. Tato dohoda 

nepodléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.  

5) Práva a povinnosti v této dohodě výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku 

a předpisů souvisejících.  

6) Strany dohody si tuto dohody přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že dohoda 

obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, připojují své podpisy. 

 

Doložka 

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

Tato dohoda byla schválena na 31/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 16. 12. 

2019. 

 

V Brně dne             V Brně dne  

 

                                       

 

………………………………………                                               

              poskytovatel                                                            


