STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PRAVIDLA
PRO PŘEVOD STAVEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI
DO VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Účinnost od 10.02.2015

Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví
statutárního města České Budějovice
(dále také Pravidla pro převod ZTV)

I.
Podle těchto pravidel budou do vlastnictví statutárního města České Budějovice převáděny
řádně dokončené stavby základní technické vybavenosti (dále stavby ZTV) vybudované
soukromými investory.
II.
Pro účely těchto pravidel se stavbami ZTV rozumí:
- místní nebo účelové komunikace včetně součástí a příslušenství (dle §12 zák. č. 13/1997
Sb. v platném znění) a pozemky zastavěné těmito komunikacemi
- veřejné osvětlení
- vodohospodářské stavby (vodovodní a kanalizační řady)
- světelná signalizační zařízení
III.
Pokud předmětem převodu bude stavba komunikace (dopravní stavba), je investor povinen
předložit dopravní řešení odsouhlasené odborem správy veřejných statků již v rámci
projednávání územní studie nebo regulačního plánu.
V případě, že budoucí investor plánuje zařazení jím budované stavby ZTV do veřejné
(komunální) sítě, tj. bude-li se jednat o budoucí převod stavby ZTV do vlastnictví statutárního
města České Budějovice, je povinen před vydáním stavebního povolení uzavřít se
statutárním městem České Budějovice smlouvu o budoucí smlouvě (darovací nebo kupní)
na převáděné stavby. Nedílnou součástí této smlouvy budou podmínky pro provádění stavby
ZTV stanovené správci jednotlivých sítí.
Smlouva bude obsahovat právo statutárního města České Budějovice zúčastňovat se
kontrolních dnů v průběhu provádění stavby ZTV včetně závazku investora o délce záruční
doby za vady díla, která musí činit minimálně 60 měsíců.
IV.
Náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě bude ustanovení, že převod staveb ZTV do vlastnictví
statutárního města České Budějovice může být podle výběru investora realizován pouze za
těchto podmínek:
1) bezúplatným převodem (darovací smlouvou), kdy zároveň s uzavřením darovací
smlouvy bude uzavřena mezi dárcem (investorem), obdarovaným (statutárním městem
České Budějovice) a zhotovitelem stavby ZTV „Dohoda o zajištění převodu nároků
z odpovědnosti za vady (záruka) od zhotovitele“
2) úplatným převodem (kupní smlouvou), a to za kupní cenu ve výši
- místní komunikace včetně součástí a příslušenství
2.000 Kč + DPH
- pozemky zastavěné těmito komunikacemi
2.000 Kč + DPH
- veřejné osvětlení
2.000 Kč + DPH
- vodovodní řad
2.000 Kč + DPH
- kanalizační řad
2.000 Kč + DPH
- světelná signalizační zařízení
2.000 Kč + DPH
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kdy zároveň s uzavřením kupní smlouvy bude uzavřena mezi prodávajícím (investorem),
kupujícím (statutárním městem České Budějovice) a zhotovitelem stavby ZTV „Dohoda o
zajištění převodu nároků z odpovědnosti za vady (záruka) od zhotovitele
V.
Smlouva o převodu stavby ZTV (bezúplatným či úplatným převodem) bude uzavřena před
vydáním kolaudačního souhlasu s tím, že její účinnost bude odložena k okamžiku právní
účinnosti kolaudačního souhlasu na stavbu ZTV.
Před podpisem této smlouvy je investor povinen předat správcům jednotlivých sítí
dokumentaci ke stavbám ZTV v jimi požadovaném rozsahu a předložit písemné doklady o
převzetí stavby ZTV jednotlivými správci.
VI.
V ostatních případech (týká se staveb ZTV vybudovaných před účinností těchto pravidel nebo
nebyla-li uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací nebo kupní) mohou být stavby ZTV
převedeny do majetku statutárního města České Budějovice pouze po předchozím písemném
souhlasu správců jednotlivých sítí, se souhlasem a za podmínek stanovených orgány
statutárního města České Budějovice.
VII.
Ke dni účinnosti těchto Pravidel pro převod ZTV se zrušují Pravidla pro převod ZTV
schválené Zastupitelstvem města České Budějovice dne 29. 3. 2001 včetně jejich úprav ze dne
1.července 2004 a 21. června 2012.
VIII.
Schváleno Zastupitelstvem města České Budějovice
dne 9. února 2015 s účinností od 10. února 2015.

Ing. Jiří Svoboda, v. r.
primátor
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