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SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O NÁJMU PARKOVACÍCH MÍST 
 

 

Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitosti: 

Městská část Praha – Dolní Chabry 

se sídlem Hrušovanské nám. 253/5 

184 00 Praha 8 – Dolní Chabry  

Zastoupená Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostkou  

 

("Budoucí pronajímatel") 
 

a 
 

Vincenzo Brizzi 

 

 

 

("Budoucí nájemce") 

 

(oba dále jen jako „Smluvní strany“) 

 

uzavírají tuto Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu parkovacích míst 
 

I.  

Preambule 

 

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Budoucího pronajímatele uzavřít s Budoucím 

nájemcem Smlouvu o nájmu parkovacích míst, a to s obsahem a ve znění, jak je uvedeno 

v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen jako  „Smlouva o nájmu parkovacích míst“).  

1.2 Předmětem Smlouvy o nájmu parkovacích míst bude užívání části pozemku parc.č. 1394 

v k.ú. Dolní Chabry, představující 4 parkovací místa o celkové výměře 55 m2. Konkrétně se 

jedná o 3 parkovací místa o výměře 2,5 x 5m a dále 1x parkovací místo o výměře 3,5m x 

5m určené pro osoby tělesně postižené. Umístění parkovacích míst je vyznačeno v zákresu, 

který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy o nájmu parkovacích míst.  

1.3 Budoucí nájemce se zavazuje uzavřít s Budoucím pronajímatelem Smlouvu o nájmu 

parkovacích míst nejpozději do 90 dní ode dne, kdy Budoucí pronajímatel písemně vyzve 

Budoucího nájemce k uzavření Smlouvy o nájmu parkovacích míst.   

1.4 Nejzazším termínem pro uzavření Smlouvy o nájmu parkovacích míst je 31.12.2024.  Pokud 

nedojde k uzavření smlouvy před tímto datem, povinnost uzavřít Smlouvu o nájmu 

parkovacích míst zaniká bez dalších nároků Smluvních stran.  

 

II. 

Závazek budoucího nájemce 

2.1. Ke dni podpisu této Smlouvy jsou na předmětném pozemku umístěna pouze 3 parkovací 

místa. Budoucí nájemce se zavazuje na vlastní náklady vybudovat čtvrté parkovací místo o 

rozměrech 3,5 m x 5m určené pro osoby tělesně postižené. Budoucí pronajímatel 

s vybudováním takového parkovacího místa na náklady budoucího nájemce souhlasí.  
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2.2. Budoucí nájemce se zavazuje, že nejpozději ve lhůtě 2 měsíců od vydání kolaudačního 

rozhodnutí ke čtvrtému nově vybudovanému parkovacímu místu, uzavře s budoucím 

pronajímatelem darovací smlouvu, na základě které převede bezúplatně vlastnické právo 

k parkovacímu místu na budoucího pronajímatele, resp. do vlastnictví Hlavního města 

Prahy, svěřená správa Městská část Praha – Dolní Chabry.  

2.3. Budoucí nájemce se zavazuje kolaudační rozhodnutí bez zbytečného odkladu od jeho 

doručení zaslat na vědomí budoucímu pronajímateli.  

 

III. 

Závěrečná ujednání 

3.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí právním řádem 

České republiky, zejména Občanským zákoníkem, v platném znění. 

3.2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, 

budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž budou činit vše 

nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy. 

3.3. Tuto smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných a postupně číslovaných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

3.4. Případná neplatnost, neúčinnost nebo nevykonatelnost některého ujednání této smlouvy 

nemá vliv na platnost ostatních jejích ujednání. Smluvní strany se pro tento případ zavazují 

poskytnout si vzájemnou a bezvýhradnou součinnost k uzavření dodatku k této smlouvě, 

kde bude její neplatná část nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti), co 

nastane skutečnost vyvolávající potřebu nahrazení ujednání. Nové ujednání bude svým 

obsahem a účelem, co nejbližší obsahu a účelu nahrazovaného ujednání za účelem 

zachování smyslu této smlouvy. 

3.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna tuto smlouvu nebo kteroukoliv její část postoupit 

nebo jiným způsobem zcizit ve prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany. 

3.6. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží budoucí 

nájemce a dva stejnopisy budoucí pronajímatel.   

3.7. V souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tímto Budoucí 

pronajímatel prohlašuje, že uzavření této smlouvy, schválila Rada Městské části Praha- 

Dolní Chabry usnesením č. 1039/22/RMČ ze dne 3. 10. 2022. 

3.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním pečlivě přečetly, že 

s jejím obsahem zcela souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, 

prosta omylu a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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   V Praze dne            V Praze dne 

 

 

  ………………………….. 

Budoucí pronajímatel 

 

………………………….. 

Budoucí nájemce 

 

 

 

Příloha č. 1: Smlouva o nájmu parkovacích míst 


