sovB roaú)2
Město Dobřichovice,lc: 00241181
VÍtova
61,25229 Dobřichovice
se síc|em
- starostou
panem
města
lng. Petrem Hamp|ém
zastoupenou
dálejen,,Povinná'')
z Věcného
břemene s|užebnosti'
oakostranapov;nná
nastranějedné
a
črz Distribuce,a. s'
02
87418,PsČ405
lv-Podmok|y,
Tep|ická
se sid|emD&ín,Děčin
2145,
B.,ý|ožka
Labem,
oddí|
v
Ustí
nad
v
oR
vedeJlém
rejstříkovým
soudem
zapsaná
DIČ
a24729035
24729035,
IČo
podnikáníč'121015583
na zák|adě
|icence
distribuce
e|ektřiny
s předÍnětem
KB
Praha
spojení:
č.ú'
35-4544580267/0100,
bankovní

se sidlemJe|ence50.262 63 KamýknadV|lávou,
zastouDenáoanemMiros|avemcihe|kou' r'č'560518/o152'
soudemv Praze,oddí|A.v|oŽka55759'
záois v oR vedenémN,'IéstskÝm
D!čcz56o5180152
|čí25426ío.
evid.č.P|V | - 01012015
na základěplnémocize dne 10'02.2015,

- s|užebnosti'
dá|ejen,.oprávněná'')
z věcného
břemene
0akostranaoprávněná
nastranědrUhé

jako..sň|uvní
strany'.)
Íovněžjen
(Povinná
a oprávněnáspo|ečně
dne,měsíce
a rokututo:
Uvďeného
uzavřelvníže

Sm|ouvuo zřízenivěcnéhobřemene- s|užebnosti
|E-12óoo,|57 ol2 DoBŘIcHovlcE-u|.5.května (B 737)
kabe|ovévedeníNN pro ě'p' 442-354

podnikanía
o \^ýkonu
stiátnísprá!.y
sb.,o podmínkách
usbnovení
k provedení
5 25 odst.4 zákonač.458/2ooo
p|atném
(dá|ejen
(energeticloi'
v
znění
zákon),
změně
někteých
ákonů
odvětvích
a o
v energetichich
jen
(dá|e
ákoník")
ákoník
sb.'občánský
,,občanský
a 5 1257a nás|.ákona č'89/2012
zákon''),
Énergetichý
I.
čÉnék
Úvodníustanovení
1.1.

na
\.ymezerÉm
|icencí
je ppvozovate|em
sousbvy(dá|ejen ,,PD9) na území
distribuční
opÉVněná
je
provozována
ve
soustava
Distribuční
úřadem.
PDs EneEeticloim
regu|ačním
distrjbuci
elektřiny,udě|enou
provozování
soustavy
obnovua rozvojdistťibuční
spo|eh|ivé
veřejném
zómu. PDs má povinnostzajišťovat
pokud
k
zaúení
cizí
při
dojde
přičemž
ónnoďi,
výkonu|icencované
na území
lymezeném|icencí,
ií
pod|e
je PDs povinenk tétonemovitosti
zřílit Věcnébřemeno(s|užebnost) energetkkého
nemovitosti,
ptynoucí.h
zákona.
jako
jeden
p|nění
pÍáv
PDsz energďického
předpok|adů
pro
a povinností
z
ákona,

1,2.

pozemku
(ů)parc'č.679lr,67915,762, v k'ú'Dobřichovice,
žejevlastníkem
Povinnáproh|ašuje,
pro
úřadem
Kabstrá|ním
zapsáno
v katasřunemovitostívedeném
okÍ.Praha-západ,
obecDobřichovice,
pracoviště
Praha.ápad,na LV č' 10001(dá|ejen ,,Dotčená(né)
středďeskýkraj, Katastrá|ní
jen,,Pozemek(ky)..).
nemovitost(ti)"nebotéž
|icencív němžopřáVněnáprovozuje
rrymezeném
se nacház(zeji)na území
Doťená(ne)nemovitost(tj)
ve smys|u
zřídita provozovat
zříditvěcnébřemenoumožňující
oDrávněnámá povinnost
distribuční
sous:lavu.
distribuční
sousbvy,
zařízení
nemovitoďi(tech)
zákonanaDoténé(ných)
e) eneÍgeťckého
5 25odst.3 písm.

2,1.

2.2.

čÉnekII.
PřédmětsmIouvy
- zřízení
je zřízení
břemene- osobní
s|užebnosti
umístění
Předmětem
sm|ouvy
a vymezenívěcného
provozováni
pod|e
4
zákona
a
Ve
smys|u
zařízení
distribučnísoustavy
25
odst'
energetického
a
5
pod|e5 1257až 1266občanského
zákoník!,nepod|éhající
obecnýchustanovení
o s|užebnosti
zákoníkuŽ důVodu
úpravěs|užebnosti
inženýrské
sí!ěve smyslu5 1267a nás|.občanského
jejíhoobsahua úče|u
práVníúpravěstanovené
enérgelickým
ákonem
oprotizv|áŠtní
od|išného
(dá|ejen /ěcné břemeno..).
v č|ánku
III. tétosmlouvy.
obsahvěcného
břemeneje specifikován
ve prospěchopráVněnév rozsahu
némovitosti(tech)
Věcnébřemenose Žřizujena Dotčené(ných)
přk|.
energetického
zákona.Povinnáse
v
této
sm|ouvě
a
k
Vyp|ývajhím
z
ustanovení
uvďeném
úče|u
p|ynoucí
stanovených
toutosÍn|ouvou
a zákonemzavazujestrÉt pÍávaopÍávněné
za podmínek
žetato práVa
a oprávněnáproh|ašuje,
z věcného
břemenea 5nímspojených
ákonnýchomezení
přijímá
a stanovených
zákonem'
a budeje lYkonávat
za podmínek
sjednaných
toutosm|ouvou
proh|ašuje,
omezenav právuzříditk Dotčené(ným)
PovlnnáVýs|ovně
ženenížádným
způsobém
(nejsouzatíženy)
nemovitost(ti)
nenízatižena
nemovitosti(tem)
věcnébřemeno,že Dotčená(né)
právem,
předkupním'
|deným
by by|znemožněn
zástavním,
čijiným
Věcným
nebozávazkovým
žádným
nebo právnívady
tétosm|ou!y.Povinnáprohlašuje,
že jí nejsouznámy žádnéfaktické
úče|
nemovitosti(tí),
kter,ými
by by|znemožněn
účel
tétosm|ou!.ý'
Dotčené(ných)
č|ánektII.
specifika.e věcnéhobřemene
nemovitosti(to,
zřizuje
strany se dohod|y,že Povinná,jako v|astníkDotčené(ných)
sm|uvnÍ
pod|e
prosÉch
právo
věcnému
břemenu
nemovitosti(tem)
ve
odpovídající
k Dotčené(ným)
opráVněné
danýmenergďiclci'm
s úče|em
zákona,kdÉjeho obsahje v sou|adu
s 25 odst.4 energetického
jeho\.ýkonu
v tomtoč|ánku.
ákonema rozsah
b|řeuvéden

3.2.

přecházeií
i
Dotčené(ných)
nemovitosti(tí)
stranyb€ r ou na Vědomížese změnouV|astnika
sm|UvnÍ
právaa povinnoďi,
Dotčené(ných)
nemovitosti(tí),
Vyp|í/'ýají.íz
věcného
břemene,
nanab}.r'ate|e

3.3.

soustavykabe|ovéhovedení NN,
stranys€ za úče|em
umístění
součáďidistribuční
sm|uvní
poiistkové
pi|íři
(dá|e.jen
skříně ve zděném
rozpojovací
,,sbuřást distribučnísoustavý.) na
jejíhoprovozování
dohod|yna zřízení
Věcného
břemene,
némovitosti(tí)
a za účelem
Dotčené(ných)
jehožobsahemjéprávooprávněné
provozovat,
součást
distribuční
soustavy
zřÍdit,
opravovat
a udÉovat
nemovitoďi(tech).
Věcnébřemenozahrnujétéžprávo oprávněnéprovádětna
na Dotčené(ných)
její
jejíobnolY,\"ýměny,
mďemizace neboz|eďsení
součástidistribuční
sousťa\Y
úpralyza úče|em
jejíhoodstranění
ýýkonnosti,
včetně

3.4.

je vymezenv geometrickém
p|ánu
pod|eÉtosm|ouvy
Rozsahvěcného
břemenena Pozemku/Pozemcích
pracovištěm
pro
Karasbá|ním
středďeshý
kraj,
Katastrá|ním
úřadem
č.1734-85/2015, schvá|eném
p|ánie přílohou
součástí'
VeškeÉ
náKady
Praha-ápad'Geometric|oý
tétosmlouvya jejínedílnou
geomďrického
p|ánu,
uhradí
oprávněná'
související
s vyhotovením
sm|ouvy
vyp|}ivají.í
z teto sm|ouvy
Povinnáz věcnéhobřemeneje povinnastrÉt Výkonpráva opnáVněné,
souásti distÍibuční
soustavy
ákona a Ždržet
se veškeré
ónnosti,lderávedek ohrožení
a energebckého
tohotoprávaoprávněné'
a omézeníVýkonu
jakočasově
neomezené
a zanikáv případech
zřízené
toutosm|ouvou,
se sjednáVá
Věcnébřemeno,
zákonem.
stanovených

3.5.

čÉnek
Ív.
Da|ší
oráva
4.1.

dá|eopráVněni
kterájí,
nemovitosti(tem)
máve yztahuk Dotčené(ným)
opráVněná
z věcného
břemene
pak vďupovata vjíždět
jako PDs přís|uší
na Dotčenou(né)
z energďického
zákona,především
provozováním
soustavy.
distribuční
v souvis|osti
se zřizovánim,
obnovou
a
nemovitost(ti)

4.2.

coby PDs striktněve
shora,postupovat
oprávněnípopsaných
oprávněnáje povinnapři V'}ikonu
a vstup,na Věcn}im
šetřitpráVaPovinné
zákona,tj' co nejvíce
smys|u5 25 odst.8 energetického
pracíje
povinna
jí
Po skončení
uvést
oznámit.
Dotčenou(né)
nemovitost(ti),
bezprostředně
břemenem
to možné
s oh|edem
stavu,a není-|i
dotčenou(né)
nemovitost(ti)
do předchozího
vě€ n ým břemenem
jejímu
(jejich)
předchozímu
úče|u
neboužíýání
prací,
na povahuprovedených
do stavuodpovídajíciho
je
ok|eštění
stromoví
odstraněnínebo
Povinné'
Po provedení
oznámittutoskutečnost
a bezprostředně
po
provést
těžbě'
povinna
k|estu
a zbytků
nasvůjnák|ad
|ikvidaci
vznik|ého
oprávněná

4.3.

je inženýrskou
zákoníku
se všemik ní
soustavy
sítíve smys|u9 509občánského
součást
distribuční
součáďmi.
ná|ďejícími
čt.v
podmínky
cena a p|atební
Věcnébřemenopod|etétosm|ouwse zřizujeúp|abě.
ve \.Fi 5oo'- Kč
břemenese sjednáVá
náhradaWp|acená
Povinné
za zřízenívěcného
Jednorázová
Vyrozumění
o
(s|o!y:pětset kořun českých)'oprávněná
ve |hůtě
do 30dnůod doručení
se zavazuje
náhradu
způsobem
určeným
ýýšeuvedenou
povo]ení
nernovitostí
uhraditPovinné
Vk|adu
do katastru
Povinnou.
čÉnekVI.
vk|ad věcnéhobfumenedo veřéjnéhoseznamu
před přís|ušným
katastná|ním
v řízenÍ
aby jí zastupova|a
PovinnátímtozmocňujeopráVněnou,
pod|e
práVak k DoÉené(ným)
tétosm|ouvya aby za ní
pracovištěm
nemovitosti(tem)
ve věcizřízení
pnávak Dotčené(ným)
UděIeni
zmocněnía
poda|a
nemovitoďi(tem).
návrhnaVk|ad
iehopřijetísm|uvní
pop|atek
za náVrhna
věcného
břemene.správní
stranypotvrzují
$/ýmipodpisytáo sm|ouvyo zřízení
právado katastru
uhradíopráVněná.
nemovitoďí
zahájenířízení
o povo|enívk|adu
ákoníkuzápisemdo
s ustanovením
občanského
Vznikáv sou|adu
Věcnébřemenopod|etétosm|ouvy
veřejného
seznamu(katastrnemovitostí).

7.1.

7.2.

čÉnek
VrI.
ostatníujednání
jako
jakosubiektúdajů
potvzuie,žeoprávněná
je-|ifyŽickou
Povinná,
osobou,
Podpisem
tétosm|ouvy
povinnost
sb',
vésmys|u
informační
sp|ni|a
vůči
subjektu
údajů
správceúdajů
5 11zákonač.101/2000
dat
osobních
V platnémznění,ýkajícís€ zejménaprovádáiízpracování
o ochraněosobníchúdajů,
pouze
sm|ouvou'
k
úče|u
danému
touto
V inteÍním
informačním
systému
správceúdajů
subjektu
údajů
jakosubjekt
proh|ašuje'
žesije Vědoma
vš€ c h
propřipad,
rovněž
údaiů
žeje frzickouosobou,
Povinná'
posMnutím
k
danému
touto
práV
osobnkh
údajů
úče|u
s\.ých
v souvisloďs
svýchzákonných
je.|iizickou osobou,zavazujepři správěosobních
údajů
oprávněnáse vůčj
Povinné,
Sm|ouvou.
je
zákonem'
pouŽe
a
v
sou|adu
se
nimi
ke
účetu
využíVata nakládat
s
sjednanému
Povinné
po jednomoMrží(každá)
Povinnáa opráVněná
ve třechstejnopisech,
z nÍchž
smlouvaje sep9ána
povo|ení
použitpro úče|y
přís|ušného
o
vk|aduvě€ n ého
řÍzení
budeoprávněnou
ajeden stejnopis
nemovitostÍ'
břemenedo katastru

clánekVIII.
ávěrečná ujednání
8 . 1 . sm|uvní
stranyproh|ašuji
pňedjeiímpodpisem
žesi sm|ouvu
přečet|y,
po \.zájemné
žeby|aUzavřena
jejichpravé
pod|e
dohodě,
a svobodné
vů|e,
určitě,
Vážně
a srozLlmite|ně,
aniza nápadně
neÚhodných
podmínek/
podpisy.
cožstvrzujís\^ými
proh|ašují
představuje
sm|uvnístrany
žesm|ouva
úp|nou
dohodu
jejíchná|ežitostech
o veškeých
a neexistují
ná|ežitosti,
které
bysmluvnístrany
neujedna|y
'
jeiíhouzavření.
8.2. sm|ouva
nabÍ/'ýá
účinnosti
okamžikem
Pro případ,
žetatosm|ouva
neníuzavírána
za
přítomnosti
obousm|uvních
stran,p|atížesm|ouva
pokudji Povinnáčioprávněná
nebudeuzavřena,
podepiší
s jakouko|iv
změnoučiodchylkou'
byťnepodstatnou,
nebododatkem,
ledaže
druhásmluvní
stranatakovouzměnučiodchylkunebododateknásledněve forměsjednané
toutosm|ouvou
a
stanovené
ákonemschvá|í.
8 , 3 . sm|ouva
a právní\'ztahy
z ní\yp|ývají:í
se řídíprávním
řádemČeské
repub|iky'
8.4. Na právnívztahyVyp|.foající
nebosouviseiící
s toutosm|ouvou
a vní neboV energetickém
zákoně
přiměřeně
p|atní
rnýs|ovně
neupravené
se
u
ustanoven
íobčanského
zákoníku.

V Bytizedne 19.05. 2015

Město Dobři.hovice
Ing' Petr Hamp| - starosta města

Povinná

Miros|avcihe|ka- zmocněnýzástupce

oprávněná

$!y!9! IE - 12 - 600157o DoBŘIcHoVIcE-u|.5'května (B 737)
Kabe|ové
vedeníNNpro č.D'442-354
smIouva čís|o:IE-l2-60o1570/6
ve sm|ouvěve prospěch:
sjednaných
náhradybudeprovedenad|epodmínek
Úhradajednorázové
Město Dobřichovice' IČ;00241181
V|astník
Vítova61, 252 29 Dobřichovice
se síd|em
Forma úhradvfinančnínáhřadvl
požadované
údaje)
E a \,yp|ňte
(lybertepouzejednu
možnoď
zakřížkováním

E

s údaiivesm|ouvě
sbženkounaadresushodnou

!

s|oženkounajinouadresu(!^ýp|ňte).

a přimení
Jméno
U|ice/ čp.
l.4ésto obec
PSC

p Převodemna bankovnÍúčet
(vyp|ňte):

<P?ilq(4q

cís|oúčtu

'x'€t{1/!.?

cs,

,Dir)O

. t!:,Y?.'. l. ," 1 . . . . . . . , , , . l.Y::",..,

Kodbanky

Banka

údajů
uvedených
stvrzujisprávnost
sýýmpodpisem

Podpisv|astníka(ů)
/ zástupce

Variabilní
symboI

