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 ÚVOD 

 

 Naše rodina vlastní chalupu s pozemky na Šumavě. Během hledání tématu Praktické 

maturity, jsme se s dědou rozhodli dosázet stromy podél cesty v naší vesnici Sviňovice, aby tak 

bránily bočnímu větru a zabraňovaly v zimě zavátí cesty sněhem. Z tohoto návrhu vznikl nápad 

vysázení aleje na nějakém vhodnějším místě v okolí. I přesto, že se mi takový projekt zdál moc 

obtížný, rozhodl jsem se ho uskutečnit. Na Šumavě jsem začal hledat vhodné místo pro alej. 

Domluvil jsem se proto i se starostou nejbližší (2 km vzdálené) vsi od Sviňovic Zbytiny, Josefem 

Furišem, jestli by neměl nějaký vhodný prostor, kde by se alej vyjímala. Zbytinský pan starosta 

Furiš mi ihned nabídl více možností, na kterých by se mohla výsadba realizovat. Vybral jsem si 

vysázení alej podél vozové cesty vedoucí od Zbytin k brodu přes Blanici a podél Zbytinského 

potoka. Navzory komplikacím s velkým množstvím pozemků podél této cesty a zajišťováním 

kontraktů se čtyřmi majiteli jsem nakonec u tohoto návrhu zůstal. 

 Při zpracovávání projektu a vytváření technické zprávy o něm jsem jako inspiraci využil 

osnovu technické zprávy a některé citované pasáže z projektu Bystrá – Nový Oldřichov firmy 

Nowastav a.s. realizující vodní stavby. Dále jsem čerpal některé informace z publikace Silniční 

stromořadí v české krajině od Arnika o. s.. Díky tomu jsem se, jak doufám, vyhnul eventuálním 

nepřesnostem v terminologii. 

 

 

 

 ZÁMĚR 

  

 Původně jsem zamýšlel celou praktickou maturitu, vysázení aleje, pojmout jako komplexní 

úkol od naplánování, přes získání finančních prostředků až po realizaci v podobě vlastní výsadby. 

Učitelé Přírodní školy však byli skeptičtí k záměru tak velikého rozsahu, zdálo se jim riskantní 

zejména zajišťování financí na takovýto projekt. V případě neúspěšného fundraisingu, nebo 

opožděné realizace by se mohlo stát, že ve finále nebudu mít co obhajovat.  

 Po zvážení mých reálných možností jsem si vytyčil tyto cíle: 

 Mým hlavním cílem bylo připravit projekt výsadby aleje, který bude zahrnovat taková 

opatření, abychom co nejlépe předešli všem možným potenciálním problémům. Projekt by měl mít 

věcně správnou, přehlednou a podrobnou strukturu.  

 Druhým cílem bylo získat zkušenost při zpracování tohoto projektu, tedy přípravná fáze 

realizace výsadby aleje. Nedělám tento projekt jen proto, abych vysázel alej, ale abych na něm něco 

naučil. V této práci bylo důležité naučit se systematičnosti a přehlednosti. Dalším  přínosem tohoto 

cíle bylo jednání s lidmi v nových situacích. Zajímavá byla i právní část přípravy, jež představuje 

smlouvy s vlastníky dotčených pozemků. 
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 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 Identifikace projektu 

 

Název projektu: Suchého alej 

  

Lokalita: Údolí Zbytinského potoka JZ od obce Zbytiny 

  

Katastrální území: Zbytiny; 550701  

  

Kraj: Jihočeský 

  

Charakteristika realizace: Výsadba aleje 

  

Odvětví: Krajinné inženýrství 

  

Iniciátoři projektu: Jakub Grosman 

obec Zbytiny (J. Furiš, starosta) 

  

Zpracovatel projektu: Jakub Grosman 

  

Odborné vedení: Ing. Jiří Ryznar 

  

Právní zajištění: Mgr. Patrik Šorf 

  

Termín realizace: 2014 

  

Podporovatelé projektu: Správa CHKO Šumava (Ing. J. Majer) 

ZEFA Zbytiny, s. r. o. (Ing. F. Šimek, Csc.) 

Povodí Vltavy, státní podnik (Ing. R. Vágner) 
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 Popis lokality 

 

  Výsadba aleje je naplánovaná na málo frekventované vozové cestě vedoucí z obce Zbytiny 

podél Zbytinského potoka. Problémem na této lokalitě je podmáčená půda, alej pomůže k jejímu 

přirozenému odvodnění. Výsadba přispěje k utvoření harmonického charakteru krajiny se 

zachováním jejího typického rázu, k vytvoření přírodního biokoridoru a v zimě jako zábrana zavátí 

vozovky. Alej bude působit jako přírodní větrolam, bude zmírňovat boční vítr. Obecně lze říci, že 

stromy v alejích také pohlcují jemný polétavý prach a další škodliviny. V každém vzrostlém stromě 

žije mnoho druhů rostlin a živočichů. Platí to zejména pro hmyz, ptáky a drobné živočichy. 

 

 

 

 Výsadbou dotčené pozemky 

 

 Při nahlédnutí do katastrální mapy této lokality, byly již během pochůzky zjištěny 

nesrovnalosti při porovnání katastrální mapy a skutečného průběhu komunikace. 

 Při projednávání s vlastníky sousedících pozemků, byli vlastníci s touto skutečností 

seznámeni včetně současného stavu a následné domluvy s vlastníky po dokončení výsadby. 

 

k.ú. Zbytiny 

 p.p.č. Druh pozemku Vlastník pozemku 

 589/1 Trvalý travní porost Jan Drška 

Zbytiny 33 

384 41 

 590/3 Trvalý travní porost Jan Drška 

Zbytiny 33 

384 41 

 590/2 Trvalý travní porost Jan Drška 

Zbytiny 33 

384 41 

 692/3 Trvalý travní porost Zdena Svobodová 

Slámova 501 

383 01 Prachatice II 

 603 Trvalý travní porost Zdena Svobodová 

Slámova 501 

383 01 Prachatice II 

 590/4 Trvalý travní porost Ing. František Šimek Csc. 

Pivovarská 959 

383 01 Prachatice II 

 980 Neplodná půda Ing. Jana Šimková 

Za Sokolovnou 169 

398 01 Mirotice 
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 Dotčené orgány 

 

 „Bylo provedeno jednání s jednotlivými dotčenými orgány a soukromými subjekty“: 

 

 CHKO Šumava – (v přílohách je přidané vyjádření) 

 

 Povodí Vltavy - K tomuto projektu se vyjádřilo souhlasně pouze slovně, není zde 

 zapotřebí písemného souhlasného vyjádření. V případě nutnosti 

 je Povodí Vltavy ochotné souhlasné vyjádření dodat.  

 

 ZEFA  - Domluva s firmou ZEFA je popsána v kapitole Návrh technického řešení. 

 

 „Dále byla zajištěna následující vyjádření dotčených orgánů, organizací a soukromých 

subjektů“: 

   

 obec Zbytiny, souhlasné stanovisko k výsadbě ze dne 2. 2. 2013 

 Jan Drška, souhlasné stanovisko se zásahem do pozemku pod podmínkou, vybudování 

strouhy podél výsadby ze dne 15. 3. 2013 

 Ing. František Šimek Csc., souhlasné stanovisko se zásahem do pozemku ze dne 15. 3. 2013 

 Zdena Svobodová, souhlasné stanovisko se zásahem do pozemku ze dne 23. 4. 2013 

 CHKO Šumava, souhlasné vyjádření ze dne 15.7 2013 

 Povodí Vltavy, souhlasné stanovisko k výsadbě ze dne 13. 8. 2013 

 Jan Drška, smlouva o smlouvě budoucí ze dne 5. 10. 2013 

 Ing. František Šimek, smlouva o smlouvě budoucí ze dne 3.11. 2013 

 Jana Šimková, smlouva o smlouvě budoucí ze dne 3. 11. 2013 

 _______________  

 
 NOWASTAV A.S. a HG. PARTNER. Bystrá - Nový Oldřichov: Technická zpráva. In: s. 17. 
 

 

 

 Věcné a časové vazby 
 

 „Předpokládá se, že Výsadba nebude podléhat časovým vazbám na jiné realizace v této 

lokalitě.“ Jedinou v současnosti známou skutečností je realizace aleje v druhé polovině komunikace 

pod vedením pana Ing. Františka Šimka. 

 Tento fakt, že alej bude vytvořena dvěma odlišnými projekty, znamenala jejich potřebné 

zkoordinování. Z toho důvodu jsem převzal technické parametry aleje z jejich již hotového 

projektu.  

 Je zejména za potřebí, jelikož na sebe budou tyto dvě aleje plynně navazovat, sjednotit její 

technické parametry; tzn. je třeba vybrat stejný druh stromu, sjednotit jejich stáří, vzdálenost 

od vozovky a spon mezi jednotlivými stromy. Druhým bodem tohoto sjednocení projektů je 

zkoordinování prací v této lokalitě. 

 _______________   

 
 NOWASTAV A.S. a HG. PARTNER. Bystrá - Nový Oldřichov: Technická zpráva. In: s. 17.  
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 Podzemní a nadzemní vedení 

 

 V zájmové lokalitě nebylo zjištěno žádné vedení. 

 

 

 

 Lhůta a postup výsadby 
 

 Celý projekt je rozdělen na tři části – příprava, realizace a následná péče o stromořadí. 

Cílem mé praktické maturity bylo zpracovat první část projektu – přípravu. Zbylé dvě části projektu 

budou uskutečňovány v následujících šesti letech. 

 

 Jako první krok, po vytipování vhodného prostoru, kde bude alej projektována, jsem si 

vytiskl katastrální mapu zájmového území a začal promýšlet parametry aleje – jak bude alej dlouhá, 

jestli bude oboustranná, jaký bude spon mezi stromy, jaké stromy jí budou tvořit a jak bude daleko 

od cesty. 

 Jelikož byla zjištěna plánovaná realizace aleje na druhé polovině komunikace, bylo nutno 

projekt zkoordinovat s majitelem pozemku a koordinátorem této výsadby, Ing. F. Šimkem, Csc.. 

 V tuto chvíli, kdy již vznikla jistá představa o vzhledu aleje, začalo projednávání o výsadbě 

aleje s jednotlivými vlastníky pozemků, na kterých bude alej vysázena, a s institucemi, kterých se to 

týká (CHKO Šumava, ZEFA, Povodí Vltavy). 

 Po předběžné slovní domluvě s vlastníky pozemků a jejich příslibu spolupráce na projektu, 

resp. strpění stromů na jejich pozemcích, byly vypracovány smlouvy o smlouvě budoucí, právní 

správnost zajistil Mgr. Patrik Šorf. Ve stejné době se mi podařilo získat povolení k výsadbě od 

CHKO Šumava. Se zástupcem Povodí Vltavy, jsem rovněž domluvený. 

 Tímto byla získána všechna potřebná povolení k realizaci aleje. 

 

 Druhou fází projektu výsadby aleje je vlastní realizace, která proběhne v průběhu roku 2014. 

 Na jaře 2014, po přislíbení grantů, zajistíme sazenice a další materiálně technické 

zabezpečení, jako je např. nářadí. Připravíme si prostor, na pozemku pana majitele Jana Dršky č. 

590/2 se podle dohody vytvoříme odtokovou strouhu a vykopeme jámy, do kterých budeme s 

brigádníky na podzim sázet stromky. 

 Odborný poradce, Ing. Jiří Ryznar navrhl termín výsadby v průběhu měsíců: srpen, září a 

říjen 2014. Pracovní síla bude dobrovolná,  počítám s pomocí spolužáků, studentů Gymnázia 

Přírodní škola, k tomu jednoho traktorbagru a jedné Tatry, které budou najaté z blízkého okolí 

zájmového území. V této fázi realizace se nasadí alej a jednotlivé stromy se obijí opěrnými kůly. 

Kmeny stromů se také preventivně obalí jutou. Strom se nakonec pro menší obžínání obsype 

moučovací kůrou. Tato fáze realizace bude trvat v součtu 2 – 5 dní. 

 

 Třetí fází projektu bude následná péče o alej, která bude uskutečňována v průběhu dalších 4 

– 5 let.  Po tuto dobu bude třeba ve třech nejteplejších měsících v roce jednou za 2 týdny zalít každý 

strom v aleji pěti litry vody a obžínat stromy. Tyto dvě práce zajistí obec Zbytiny, najatí zahradníci. 

Obec Zbytiny přislíbila zajistit všechny potřebné zahradnické služby. Další následnou pěstební péčí 

o stromy bude zastřihávání stromových korun, což bude třeba pro jejich domodelování a nejméně 

jednou za rok u každého stromu provést výchovný řez.  Bude třeba dohlížet na to, aby stromy 

nepoškozovala zvěř. 
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 Návrh technického řešení 

 

 Pro zachování krajinného rázu a podporu přirozené flóry byl pro výsadbu aleje jednoznačně 

určen strom javor klen – Acer pseudoplatanus. Tento strom je v dané lokalitě přirozeným porostem. 

Tato skutečnost pro nás znamená předpoklad méně problémů při následné péči o alej. Javor klen je 

optimálně přizpůsobivý ke složení půdy ve vybrané lokalitě, proto stromy v aleji nebude třeba 

nadbytečně přihnojovat, vlhké prostředí je zárukou minimální zálivky. Díky výběru stromu nebude 

zapotřebí tak důsledně dělat výchovné řezy, protože tento druh stromu má přirozeně 

symetrickoukorunu. Jelikož je javor klen zároveň i běžným alejovým stromem, jako jediný druh 

stromu se do této lokality hodí. Další technické parametry, jež by měla alej mít, se nyní odvíjely od 

vybrání tohoto alejového stromu. 

  Druhým faktem, od kterého se odvíjely další plány bylo zkoordinování práce a parametrů 

aleje s projektem realizace aleje na druhé straně komunikace. Tato skutečnost je popsána v kapitole 

Věcné a časové vazby. 

 Při plánování technických náležitostí aleje se přihlíželo zejména k omezování dopravy a 

zemědělských činností alejí. To vedlo ke kompromisům, hlavně se řešila větší vzdálenost aleje 

od komunikace pro její příjemnější používání, tedy 3 m a druhým řešeným parametrem v tomto 

ohledu bylo, dle rozhodnutí vlastníka, vytvoření průjezdů z komunikace na louku vynecháním 

jednoho stromu v aleji. 

 

 

 

 Rozpočet a financování projektu 
 

 Jelikož nebylo aktuálním cílem v rámci praktické maturity podat žádosti o granty na alej, 

žádné žádosti jsem nepodal. V druhé polovině kalendářního roku se obvykle grantová řízení 

nevypisují. Rozhodl jsem se proto předběžně vytipovat vhodné granty, o které budu žádat na 

začátku roku 2014. 

popis pracovní činnosti
říjen listopad

nároky na služby
29 30 31 1 2

Přípravné práce

Rozměření a posekání prostoru 2xbrig.3hod

Úprava škarpy a výkop jam Traktorbagr + tatra 12hod

Rozvoz humozní zeminy k jámám Traktorbagr + tatra 7hod

Přivezení sazenic – školka Mělník Avia 400km

Přivezení ost.zahradnického mat.- Dub Avia 60km

Výsadba

Ruční dotvarování jam 6xbrigadník 3hod

Sázení vč.zajištění 6xbrigadník, odb.dohled 20hod

Zálivka Cisterna – zajistí obec
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 Vytipované granty: 

 

 Nadace Vodafone Česká republika, projekt: „Vpohybu“, zdroj: 

http://nadacevodafone.cz/programy/vpohybu/   aktualizováno k 11. 11. 2013 

  Nadace VIA, která pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, zdroj: 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora  , aktualizováno k 11. 11. 2013 

 

.PLÁNOVANÝ ROZPOČET 

 

Materiál množ. j.
Cena

jedn. celkem

Sazenice 10-12 37 ks.

Kůl  8/250cm 111 ks. 70 Kč

lepeňáky 2 kg 120 Kč 240,-- Kč

zemina 7 m2 0 Kč 0,-- Kč

páska 50 m 10 Kč 500,-- Kč

Juta 200 m 2 Kč 400,-- Kč

Pletivo 40 m2 40 Kč

Mulčovací kůra 2 m2 300 Kč 600,-- Kč

hnojivo 5 ks. 100 Kč 500,-- Kč

pásmo 1 ks. 50 Kč 50,-- Kč

sprej 5 ks. 40 Kč 200,-- Kč

zahradnické nůžky 1 ks 200 Kč 200,-- Kč

strunová sekačka 1 ks 400 Kč 400,-- Kč

Informační deska 1 ks.

Služby

Traktorbagr 22 hod 800 Kč

Tatra 19 hod 550 Kč

cisterna 1 ks.

Brigádníci strava 17 dní 200 Kč

Brigádníci doprava 8 ks. 300 Kč

Doprava – Školka Mělník 400 km 20 Kč

Doprava – Školka Dub 60 km 20 Kč

organizační doprava 20 ks. 300 Kč

Doprava v místě PHM 100 litr 37 Kč

Odborná pomoc ¨

Právní služby 1 kpl.

Odborné poradenství 20 hod 0 Kč 0,-- Kč

Odborný dohled 20 hod 0 Kč 0,-- Kč

/řední poplatky 8 ks.

Web 1 kpl.

Celkeam realizace 

1 200 Kč 44 400,-- Kč

7 770,-- Kč

1 600,-- Kč

5 000 Kč 5 000,-- Kč

17 460,-- Kč

17 600,-- Kč

10 450,-- Kč

1 000 Kč 1 000,-- Kč

3 400,-- Kč

2 400,-- Kč

8 000,-- Kč

1 200,-- Kč

6 000,-- Kč

3 700,-- Kč

53 750,-- Kč

5 000 Kč 5 000,-- Kč

1 000 Kč 1 008,-- Kč

15 000 Kč 15 000,-- Kč

21 008,-- Kč

92 218,-- Kč

http://nadacevodafone.cz/programy/vpohybu/
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora
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 Vliv výsadby na okolní prostředí 
 

 Výsadba aleje nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V průběhu samotné realizace 

dojde dočasně ke zvýšení hlučnosti a prašnosti.Tohle zhoršení však bude krátkodobé a po skončení 

výsadby zcela pomine.„ Koordinátor projektu je povinen během realizace výsadby udržovat 

pořádek na staveništi. Koordinátor projektu je dále povinen po ukončení výsadby provést úklid 

všech ploch, které pro realizaci používal a tyto plochy uvést do původního stavu.“ 

 Po dokončení výsadby tato alej bude mít velice pozitivní vliv na životní prostředí. Alej 

pomůže k odvodnění okolní podmáčené půdy. Výsadba dále povede k utvoření harmonického 

charakteru krajiny a jejího typického rázu, k vytvoření přírodního biokoridoru a v zimně jako 

zábrana zavátí vozovky. Alej bude působit jako přírodní větrolam a bude zmírňovat boční vítr. 

Stromy v aleji také budou pohlcovat jemný polétavý prach a další škodliviny. V každém vzrostlém 

stromě žije mnoho druhů rostlin a živočichů. Platí to zejména pro hmyz, ptáky a drobné živočichy.  

 Alej bude omezovat pohyb zemědělských vozidel, proto jsme ve spolupráci se zemědělskou 

firmou ZEFA, s. r. o. a dalšími vlastníky projednali opatření pro dopravu zemědělské techniky 

v lokalitě. Na místech předpokládaných průjezdů z komunikace na louky bude dle rozhodnutí 

vlastníků vynecháno po jednom stromu v aleji, aby byla zachovaná její symetričnost a zároveň 

vznikl potřebný průjezd. Ve smlouvách o smlouvě budoucí, je uvedený fakt, že vlastníci pozemků 

mohou kdykoliv během realizace výsadby vznést nárok na odůvodněné vynechání jednoho či více 

stromů v aleji na jejich pozemcích. 

 _______________  

 
 NOWASTAV A.S. a HG. PARTNER. Bystrá - Nový Oldřichov: Technická zpráva. In: s. 17. 
 

 

 VÝSLEDKY 
 

 Povedlo se mi připravit kompletní projekt, pro jehož realizaci je třeba pouze získat finanční 

prostředky. Nyní ještě pracuji na smluvní dohodě s jednou majitelkou dotčených pozemků, která je 

obtížně k zastižení a nesouhlasí s věcným břemenem v navrhovaném rozsahu. Smlouvu o smlouvě 

budoucí, kterou se vlastníci zavazují ke strpění aleje, jsem již podepsal se všemi ostatními vlastníky 

dotčených pozemků. K plánované realizaci chybí domluvit takovou smlouvu s majitelkou dvou 

pozemků, aby nesnížila závazkem, věcným břemenem, cenu pozemků a zároveň umožnila existenci 

aleje. 

 Sepsal jsem technickou zprávu výsadby a vytvořil rozpočet, viz výše.  V přílohách naleznete 

nákres projektu. Vytipoval jsem organizace umožňující účastnit se výběrových řízení o granty, 

o které budu žádat na začátku roku 2014.  

 

 

 ZÁVĚR 
 

 Výhodou této práce bylo, že jsem ji nemohl odkládat a pak ji dělat v časovém presu na 

poslední chvíli. Abych práci stihl, musel jsem však začít hned a naplno, protože jsem se při jednání 

s lidmi musel přizpůsobit jejich času, který byli schopni a ochotni mi věnovat a tudíž bych to jinak 

neměl šanci stihnout. 

 Dalším zajímavým aspektem této práce bylo, že lidé, se kterými jsem jednal, (např.: když 

jsem chtěl od nich něco podepsat) byli vstřícní a laskaví, nejspíše pro mou mladost, spontánnost a 

zaujetí. Věděli, že se jedná o mou první zkušenost s plánováním a realizací projektu aleje, nehledě 

na fakt, že se jedná o školní práci. Jejich podpora mi poskytla cennou zpětnou vazbu. 
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 PODĚKOVÁNÍ 
  

 Děkuji ing. Jiřímu Ryznarovi za odborné rady při projektování aleje a za přislíbenou 

podpory při plánované realizaci aleje. Odborná pomoc při projektování aleje představovala; 

podporu při vybrání vhodného alejového sromu, pomoc s technickými parmetry aleje (spon mezi 

stromy, vzdálenost stromů od cesty aj.). Pan Ryznar je ochoten zúčastnit se realizace této aleje a 

podpoří mě při jejím vedení. 

 Dále děkuji obci Zbytiny za příslib poskytnutí substrátu k realizaci a zajištění zahradnických 

služeb potřebných k dlouhodobé údržbě aleje v horizontu nejméně dalších pěti let.  

 Děkuji svému otci, Danielu Grosmanovi za odborné vedení technické a rozpočtové části 

projektu. 

 Můj dík patří i vlastníkům pozemků, jejich vstřícnému přístupu při jednáních. 
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7. Smlouva s Janou Šimkovou .......................................... 22 

8. Vyjádření CHKO k záměru vysázení aleje ................... 24
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SMLOUVA 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 

uzavřená podle ustanovení § 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Jakub Grosman 
bytem:  ……………………………. 

(dále jen „Oprávněný“) 

 

a 

 

…………………………. 
bytem:  …………………………….. 

(dále jen „Povinný“) 

 

spolu uzavírají smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dále jen „smlouva“), která 

zní takto: 

 

 

I. 
1. Povinný je vlastníkem pozemku parcelní číslo …….. v katastrálním území Zbytiny (dále jen 

„Pozemek“). 

2. Oprávněný je koordinátor projektu výsadby stromořadí podél cesty vedoucí v sousedství 

Pozemku (dále jen „Projekt“). 

 

 

II. 
Povinný se zavazuje v budoucnu zřídit pro Oprávněného věcné břemeno odpovídající právu umístit 

a vysadit stromy a dále v právu vysazené stromy udržovat a pečovat o ně, včetně 

prořezávání vysazených stromů na části Pozemku, a to části Pozemku o šířce 3 metry od 

skutečné hranice cesty, která na jihu přímo sousedí s Pozemkem. 

Povinný tedy v budoucnu uzavírané smlouvě o zřízení věcného břemene zřizuje pro Oprávněného 

věcné břemeno odpovídající právu umístit a vysadit stromy a dále v právu vysazené stromy 

udržovat a pečovat o ně, včetně prořezávání vysazených stromů na části Pozemku, a to části 

Pozemku o šířce 3 metry od hranice cesty, která na jihu přímo sousedí s Pozemkem. 

Povinný se zavazuje uzavřít s Oprávněným smlouvu o zřízení věcného břemene podle tohoto 

článku smlouvy nejpozději do třiceti dnů od dne doručení výzvy Oprávněného k uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene v rozsahu podle tohoto článku smlouvy Povinnému. 

Oprávněný je oprávněn Povinného vyzvat k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

poté, co získá finanční prostředky na realizaci Projektu, avšak nejpozději do dvou let ode 

dne uzavření této smlouvy. 

Rozsah věcného břemene podle tohoto článku smlouvy bude vyznačen v geometrickém plánu o 

zřízení věcného břemene, který na svůj náklad zajistí Oprávněný. 

Věcné břemeno podle tohoto článku smlouvy smluvní strany zřizují jako bezúplatné. 

Oprávněný se však zavazuje hradit náklady spojené s vkladem věcného břemene podle tohoto 

článku do katastru nemovitostí, včetně správního poplatku za vklad věcného břemene do 

katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč. 
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III. 

 Oprávněný předpokládá, že stromořadí bude vysázeno ze stromů javor klen. 

 Povinný je oprávněn požádat Oprávněného, aby strom náležející do stromořadí vysázeného 

podle Projektu na Pozemku umístil na jiné místo Pozemku nebo aby takový strom nebyl 

vůbec vysazen. Oprávněný se zavazuje takovou žádost Povinného splnit. 

 Při provádění výsadby stromů náležejících do stromořadí podle Projektu budou odstraněny a 

pokáceny náletové dřeviny a keře nacházející se na části Pozemku, ke které bude zřízeno 

věcné břemeno podle článku II. této smlouvy. K takovému odstranění a pokácení náletových 

dřevin a keřů tímto uděluje Povinný souhlas. 

 V případě pozemku parcelní číslo 590/2 v katastrálním území Zbytiny se Oprávněný 

zavazuje vybudovat mezi vysazovaným stromořadím podle Projektu a skutečnou hranicí 

cesty, která na jihu přímo sousedí s Pozemkem, strouhu na odvod dešťové vody. 

 

 

IV. 
1. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení a zbývající vyhotovení bude použité v žádosti o získání finančních 

prostředků na realizaci Projektu. 

2. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

Oprávněný má právo postoupit veškerá práva z této smlouvy na třetí osobu, která provede 

realizaci Projektu, a Povinný s takovým případným postoupením práv souhlasí. 

3. Smluvní strany souhlasně konstatují, že Oprávněný má podle této smlouvy pouze právo 

vyzvat Povinného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene podle článku II. této 

smlouvy, ale Oprávněný nemá povinnost vyzvat Povinného k uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene podle článku II. této smlouvy. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran. 

 

 

V …………………. dne ………………………….. 

 

 

 

 

 

………………………….. 

Jakub Grosman 

………………………….. 
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