Město Dobřichovice
D|Ó:Cz0o2411a1
|Ó: 00241181
Vítova61
252 29 Dobř]chovice,
se síd|em:
obce
Ing.
Pelr
Hamp|sta|osta
Zastoupená:
č'ú.388029319/0800'
ceská spořitelna'a's'' poboěkaK]adno
Bankovníspojení:
P|áiceDPH
(dá|ejen,'Budoucípoviňná',)
na stlanějedné
a
čEz Distribuce,a.s.
Tep|ická
874/8'Pse 40502
Děcín|V-Podrrok|y'
se sid|emDéČín'
soudemV Ústínad Labem'oddí|B', v|ožka2145
|ejstříkovým
zapsanáv oR Vedeném
|č 24729035' D|Čcz24729035
- distribucee|ektřinyna zák|adě|icenceč.121015583
podnikání
s přédmětem
KB Praha
spojení:ě'ú'35-4544580267,
bankovní
zasioupená |ng. Mi|aném Šimákem na zák|adě pověření ze dne 7'32014 evidč
POVlOUlA2lO10al2014
(dá|ejen''BudoucíopÍávněná')
na stranědruhé
(BudoucíopráVněná
téŽlsmluvní stranyl.),
a Budoucípovinnádá|espo|ečně
dne měsíca rokututoI
uzavře|inížeuvedeného

sm|ouvu o uzavření budoucí smlouvy o zňzení věcného břemene služebnosti
právu
provést
stavbu ě. lE-.|2-6oo5439ruB/0í
a sm|ouvu o
Dobřichovice, Pod Penzionáten - kNN
pod|e ustanoveními
s 1785 a nás|.,s 1257 a nás|. zákona ě. 89l2o12 sb'' občanskýzákoník,
ákoník',)' k provedeníustanovenís 25 ods1'4 zákona č.
v p|ainémznění (dá|ejen ''občanský
458/2o0osb.' o podmínkáchpodnikánía o výkonustá1níspráVyv enelgetickýchodvětvícha o
ákon.) a pod|ezákona č' 183/2006sb', o územním
změně některýchzákonů(dá|ejen ''ene|getický
jen ''stavební
p|atném
(dá|e
zákon.)p|ánování
znění
a stavebním
řádu V
čtánék|.
Úvodní ustanovení
ji
dislribuční
soustavy(dá|ejen ''PDs') na územiVymezeném
BudoucíopráVněnáje provozovate|em
je
soustava
regu|ačním
úřadem'Dist|ibuční
na distribucie|ektřiny'udě|enouPDs Enérgetickým
||cencí
provozování,obnovua
spo|eh|ivé
provozovánave veřejnémzájmu' PDs má povinnostza]išťovat
činnosti'
území,přičemŽpFivýkonu|icéncované
soustavyna licencíji Vymezeném
rozvojdislribuční
věcné
břemeno
je
povinen
zřídil
jí
nemovjtos|i
k této
pokud dojdek zaÍíženi
cizí nemovitosti' PDs
pro p|něnípráV a povinnostÍ
pod|eenergétického
(s|uŽébnost)
zákona' jako jeden z předpok|adů
stavby dle přís|ušných
p|ynoucích
PDs z energetického
zákona' jakoži si zajistitpráVo provédení
stavebního
zákona'
ustanovení
č|ánek ||.
právním
Proh|ášenío
a faktickém stavu
Žeje Výučným
v|astníkem:
1' Budoucípovinnýproh|ašuje'
a) pozemku parc. ě' 2254, 2282, 23,|6, 2322' 2334 a 2416 Vk.ú' Dobřichovice'obec
Úřadem
Katastrá|ním
Vedeném
Dobřichovice,
ok. Praha-ápad, zapsánov kataslíunemoviiostí
,10001
pracoviště
prostředočeský
kraj,Katastrá|ní
Plaha-ápad, na LV č(dá|ejen ''Pozemek..}
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Že je na Dotčenýchnemovitostechinvestoremsiavby zařízeni
2. Budoucíoprávněnáproh|aŠuje,
skříně (dá|éjen 'součást distribuční
vedeníNN a přípoikové
soustavykabe|ového
dislribučni
úřadužádosto vydáni
podatu místněa Věcněpřís|ušného
stavebního
a Že má v úmys|u
sou6tavy..)
souslavy'
rozhodnutí/se
stavbousoučástidistribuční
souh|asu
/ územního
územního
že neníádným způsobemomezena V právu zříditk Dotč€ n ým
Budoucípovinnáproh|ašUje,
podIetétosm|ouvy'Že Dotčené
nemovitostinejsou
nemovitosiemVěcnébřemeno-s|uŽebnost
práv€
m, kterýrnby by|
předkupním'
nebo
záVazko\.ým
Věcným
čijiným
žádnýÍn
zástaýním,
zaÍížeay
jí
nebo
Žádné
faktické
povinná
p|oh|aŠuje,
nejsou
známy
Že
úc€ | tétosm|ouvy'Budoucí
znemoŽněn
smlouvy.
úče|této
právnívady
ktenimibyby|z.emoŽněn
Dotěených
nemovitostí,
č|ánek |||.
Předmět sm|ouv}r o uzavření budoucí sm|ouvy o zřízení věcného břemene s|užebíosti a v|astní budoucí sttt|ouvy o zřízení věcného břémene "
sIužébnosti
sm|ouvyke zrízení
1 . Předmělemtétosm|ouvyje sjednánípodmínekpro uzavřenív|astníbudot]cí
za|ízení
avymezenívěcnéhobřemene- osobníslužebnosti- zřízéníumístěnía p|ovozovéní
ustanovení
zákona a ve smys|uobecných
soustavypod|es 25 odst.4 energetického
disvibuční
úpravěs|Užébnosti
pod|es 1257 aŽ s 1266 občanského
zákoníku'nepodléhající
o s|užebnosti
jejíhoobsahu
z
důvodu
odlišného
zákoníku
sítěVe smys|us 1267a nás|'občanského
inženýrské
jen 'Věcné
(dá|e
ákonem
práVní
stanovené
energetickýrn
úpravě
a úče|uoprotj zvláš1ní
dáléjen
sluŽebnosti
věcného
břeméne
zřízení
k
v|astní
budoucí
sm|ouvě
o
břemeno.,ve vztahu
smlouva.)'
''V|astní
2.

nemovitostech
soustavyna Dotčených
součástidistribuční
umístění
sm|uvnístranyse za účé|em
jehožobsahemje p|áVo
jejíhoprovozování
dohod|yna zřizeníVěcnéhobřeméne,
a za úče|em
umístit,zřídit' plovozovat'opravovat'činit
BudoucíopráVněnéna Dotčenýchnemovitostéch
souslavy'
úpravuobnovua \.ýměnusoučástidistribuční
údržbu'

soustavy pÍovést
stavby součástidistribuční
3. Budoucíoprávněnýse zavazuje po dokončení
plán
pro Vyznaéení
její
podk|ad
(geometrický
přesné
po|ohy
Vyhotovit
téchnický
a
zaměrení
povinné
písémnou
Výzvu
Budoucí
a
zas|at
V|astní
sm|ouvu
břeméné),
Vyhotoút
|ozsahuVěcného
p|án pro Vyznačení
k uzavřéníVlastnísm|ouvy'jejížpří|ohoubudévyhoiovenýgeométrjcký
dojdeli věcnýmbřemenemk dotčení
némovitostech,
rozsahuvěcnéhobřemenena Dotčených
sotlstavy' dojde-li Věcným
pozemku, popř. situačnísnímek umístěnísoučásti distribuční
budovy.
k dotčení
břemeném
4.

Predpoktádanýrozsah omezéníDotčen]ichnemovitostíVěcným břemenem činí 650 m
snímku
v situačním
dé|kovýcha í ks přípojkovéskříně a nepřesáhnerozsah Vyznačený
prí|ohu
č'1 létosm|ouvy'
tvořícím

ode dne práVnímoci ko|audačního
5. Budoucíoprávněnávyzveve Ihůtěd9.']L@|9E|ďdqb-B99!E]
stavby součástidisiribuční
souhlasu,jímŽse povo|ujeužíVání
ko|audačního
Íozhodnutí/Vydání
soustavy,!9ip9zdějlJ]!4! !9-5-']e! od uzavřéníté|osmlouvyo sm|ouvěbudot]cí'BudoucÍ
povinnouk uzavřeníVlastnísmlouvy za podmíneksjédnanýchtouto smlouvouo smlouvě
spolu
(dá|ejénsmlouvao sm|ouvěbudoucí).
budoucío zřízenívěcnéhobřemene- stuŽebnosti
povinná
Budoucí
povinné'
sm|ouvy'
návrhVlaslní
BudoucíoprávněnáBudoucí
s \.ýzvoupřed|oží
výzvya návrhud|e
nejpozdějido 90 dnůode dne doručení
se iavazuje V|astnísm|ouvuuzavFÍt
tohotoustanoveni.
6.

Do dobyuzavřeníV|astnísm|ouvyjsousmluvnístranyvázány obsahemtétosm|ouvyo sm|ouvě
Žádnéprávníanjjinékroky,kteréby ved|yke zmaFeníjejího
budoucia zavazujíse' Žénéučiní
účeIu.

Věcnémubřeméni,kjejichžvznlku dojdeaŽ
7. sm|uvnístranyse dohod|y,Že práVaodpovídající
sm|uvnístrany
věcnéhobřemenena ák|adě V|astnísmtouvy,budouzřízenaúo|atně.
zřízéním
povinná
vécné
za
zřizoyané
popsané
nemá
Budoucí
náhřady
se dohod|y'že nad rámec Výše
(např'
nájemné).
na
Žádné
da|ší
úhrady
břemenonárok
8. Výše jednorázovénáhrady vyplacená straně povinnéza zřízeni výéépopsaných prav
(dá|e
tisíckorunčeských/
věcnémubřéméni
budečinit60.000,-Kč/s|ovyŠedesát
oópovídajících
procentnl
připočtena
V
náhradě
takéien 'náhrada.)'Daň zpÍdanéhodnotybude k tétofinanční
zdaniie|néhop|nění
zákonné úpravéúčinnék datu uskutečnile|ného
saóě odpovídající
podmínek
sm|ouvou
V|astní
sjednaných
a k poskýnutínáhradydojdeza
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uvedenýchsm|uvna nabwate|eDotčených
nemovitostí'
zak|ádá BudoucíopráVněnépráVo na
náh|aduŠkody'pokud tato škoda Vzniknevpříčinné
sollvis|ostis uvedénýmporušením
této
smlouvy.
3.

PráVa a povinnostivyp|'ýý4icí
ze sm|ouvyo sm|ouvěbudoucía smjouvyo práVup|ovéststavbu
přecházejína pÉVnínástupcesm|uvníchs1ran'kterése zavazujísVépráVnínástupces jejím
obsahemseznámit.
geomel|ického
p|ánua podánímnáVrhuna Vk|ad
Nák|adyspojenés Vyhotovením
V|astní
sm|ouvy,
pop|atku
do katas{ru
nemovilostí'
vč.správního
za vk|adpráVaodpovídajícího
Věcnému
břemenido
katastrunemovitostí
se zavazu'euhÍadit
Budoucíop.áVněné'
ě|ánek v|.
závěrcěná ustáňovení

1 . sm|uvníshany svými podpisy po|vrzují'
že sínlouvao sm|ouvěbudoucía sm|ouvao píáVu
provést
stavbuby|ysepsányd|ejejichsvobodné
vů|ea s jejímobsahemsouh|así.
2 . smlouva o sm|ouvěbudoucía sm|ouvao právu provéststavbu múŽebÍ měněna nebo
písemnýchdodatků'za předpok|aduúp|né
dop|ňovánapouze fo|mouVzestupnéčís|ovaných
bezvýhradné
shody na jejichobsahu,béz připuštění
bt4 nepatrnýchodchy|ek's předpok|adem
jejíhopodpisuopráVněnými
zástt]pcism|uvních
stran'jakáko|ivústní
ujednánío změnáchtěchto
sm|UVbUdoupovažována
Za pláVnénep|atnáa neúóinná'
3. sm|ouva o sm|ouvě budoucí'jakož ism|ouva o právu p|ovéststavbu zaniká v případě
plněníve smys]uustanovenis 2006 a nás|.občanského
nemožnosti
zákoníkuz důVoduVzniku
překážky,nev}./o|ané
neodstranite|né
Budouci povinnou'pro kterou nebude moci Budoucí
oprávněnásoučástdistribuční
soustavyzřídit'V případěániku uvedenýchsmIuVz důvodu,d|e
předchozíVětyse Budoucíoplávněnázavazujetentozánik Budoucípovinnébezodk|adněpoté'
co se o něm dozví,oznámii.
sm|ouvao smlouvěbudoucía o p|áVuzříditstavbuje vyhotovenaV 5 stejnopisech'z nichŽdva
stejnopisyobdrŽíkaŽdáze smluvníchst|ana jeden stejnopisobdržímístněpřísJušný
stavební
úřad'
5.

pod|etétosínlouvy
Budoucípovjnnáproh|ašuje,
Že zřizéniVěcného
břeméné
schvá|i|a
Rada
městadne'i':?' '}i{ usnéseni
Ó'í'./.zý7Í.'.
ve smys|u
ust's 102odsl'3' zák.č.
128l2ooo
sb',

o obcích.
6.

jeji:
souěástítéto'
lesp'Výšeuvede1ých
sm|uVjsou
Příoha ě. l - situaénisn|mgksézákíešemořédook|ádaného
rozsahu věcnéhobřémene
Pří|ohač.2- Kolie Dověřénlevid.č'Pov/oÚ/820í08/2oí4
Tato smlol/va a práVni Váahy Z nívyp|ývajíci se řídípráVním řádem České Íepub|iky'

V Dobřichovicích
dne.'.í. 2

V Kiadně
dne''' 9'.!:''' 20l5

2015

o*

,ó,----,

/--/
BudoucípoVinná

1,r,)

ěEř Dt6tf|b!oé'É...
|V-Podmokrt
Děčin
Děčín'
PsÓ 40502
29an5
1Č:247

ÓEz Distribuce,
a.s.
BudoucíopáVněná
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