I
I
/

SoVB rOAvO2

MěstoDobřichovice
Dobřichovice,
Vítova
se síd]em
61,PsÓ 25229
rc 00241181,
DICC20024118i
č'ú'388029319/0800
bankovníspojení:
e-mailiinfo@dobrichovice.cz
zastoupené
Ing'PetremHamp|ern,
starostou
města
- s|užebnosti,
z Věcného
břemene
dá|ejen,,Povinná..)
oakostranapovinná
nastranějedné
a
čEzDistribuce,a' s.
Děčín,
Děčín
lv-Podmok|y,
se síd|em
Tep|ická
87418,
PsČ40502
rejstříkoýým
zapsanáV oR vede-ném
soudemv Ú5tínadLabem'oddílB,,ýIožka
2\45,
rco 24729035,DrCC22472903s
podnikánís předmětem
distribuce
e|el(řinynazák|adě
|icence
č.121015583
spojení|
bankovní
č.ú.
35-4544580267/0100,
KB Praha
- 05z2014
jípísemně
plnémocize dne28.2'2014,evid'č'PI4/II
zastoupenou
nazák|adě
udě|ené
coFELYa.s',se síd|em
spo|ečností
Praha4, Lhotecká
č'p'793,č'o|'3' PsČ:143oo' IČ:26121603,
DIči
zápisv obchodním
cz26121603,
rejstříku
Vedeném
N4ěstslcým
soudemV Praze,oddílB, v|až!€ 6192,
p|né
na zák|adě
noci ze dneJaroslavem
zastoupena
zaměstnancem
l4arkusem'
coFELYa.s'
- s|užebnoďi,
z věcného
břemene
dá|ejen,,oprávněná'')
0akostranaopráVněná
nastranědruhé
jenjako,,sm]uvnístrany..)
(Povinná
a opráVněná
společně
rovněž
nižeuvedeného
uzavře|y
dne,měsíce
a rokututoi

Sm|ouvuo zřízenívěcnéhobřemene - služebnosti
[E-L2-6OO32161L
Dobřichovice,Tyršova,Strmá, kNN' dem.NN
(dá|ejen,'sm|ouva'.)
podnikínía
k provedení
ustanovení
sb.,o podmínkách
o ýikonustátníspráW
9 25 odst.4 zákonač.458/2000
odvětvÍch
V energetických
a o změněněktených
zákonů(energetichi
Žákon),v p|atném
znění(dá|ejen
jen
(dá|e
zákon..),
a
1257
a
nás|'
zákona
č'
89/2012
občanský
zákonik
sb.'
zákoniť)'
,,energetický
5
,,občanshý

1.1'

1,2'

Č|ánek
I'
Úvodníustanovení
je provozovate|em
(dá|ejen ,,PD9) na území
opráVněná
distribuční
soustavy
lymezeném
|icencí
na
je provozována
distfibuci
e|ekď]ny,
udě|enou
PDsEnergetickýrn
requ]ačním
úřadem'
Distřibuční
soustava
ve
provozováni
Veřejném
ájmu. PDs má povinnostzaj]št,ovat
spo]eh|ivé
obnovua rozvojdistribuční
soustavy
při \^ýkonu
na územÍ
lymezeném]icencl přičemž
|icencované
Ónnosti, pokudjí dojde k zatížení
cizí
je PDs povinenk tetoneínovitosti
pod|eenergetického
nemov]tosti,
zříditvěcnébřemeno(s|užebnost)
jakojedenz předpok|adů
prop|něnípÉV
zákona,
PDsz energďického
a povinnoďp|ynoucích
#kona'
proh|ašuje'
Povinná
žeje\.ý|učným
V|astníkem;
' pozemku
parc.č'2697lv k.ú'Dobřichovice,obecDobřjchovice,
zapsáno
V katastru
nemovjtostí
pro
pracoviště
Vedeném
Katastrálním
úřadem středočeshý
kraj'Katastrální
Praha-západ,
na LV č'
10001.
(dá|ejen,,Dotčená
jen,,Pozemek')
nemovitost''nebotéž
Dotčená
nemovitost
se nachází
na území
Vymezeném
|icenciV němžoprávněnáp.ovozujedistribuční

Vesmyslu5 25
a provozovat
umožňujicízňd]t
břen,]eno
zřílltVěcné
má povinnost
ooráVněná
soustavu'
sousavy.
zdřízení
dlsrjbuční
nemovitosti
zákonanaDotčené
odst'3 písm.e)energetického

2.1.

2,2.

Č|ánekII.
PředÍnětsmlouvy
' zřízení
- osobní
uínistění
a
služebnosti
břemene
a Vymezenívěcného
sm|oulyje zříŽení
Předměten,]
obecných
zákona
a
Ve
smys|u
provozováni
distribuční
soustalypod|e5 25 odst'4 enelgetického
zařízení
s|užebnosti
nepod|éhajkíúpravě
zákoníku,
podes 1257až1266občanského
s]užebnost
LstanovenÍo
jejího
od]išného obsahua úče|u
z důVodu
zákoníku
sítěve smys|u
inženýrské
5 126'a nás|'ob&nského
obsah
břernenď.)'
ákonem (dá]ejen ,,věcné
práVní
energetickým
stanovené
úpravě
oproti.r'|áštni
na
Dotčené
je specifikován
iIÍ'tétosm|ouw'Věcnébřemenose zř]zuje
V článku
břemene
vBcného
z přís|'
vyp|ývajícím
V tétosm|ouvěa k úče|u
V rozsahuuvedeném
ve prospěchopráVněné
nemovitosti
a
zákonem
sknoven.fuhtoutosmlouvou
;ákona' Povinnáse za podmínek
ene.rgetřkého
ustanovení
a
omezeni
zákonných
p|ynoucí
a s nímspojených
břemene
z
Věcného
opráVněné
strp&
zavazuje
'proňušuje,
óráVa
sjďnaných touto
za podmínek
že tato práVapřijímáa budeje \rykonáVat
oprávňěná
zákonem'
a
stanovených
sm|ouvou
nemovitosti
V právu'zřiditk Dotčené
omezena
způsobem
ženenížádným
\.hlovněproh|ašuje,
Povinná
jiným
předkupnim,
Věcným
Ó
záďavnim,
Žádným
nenízailiŽena
věcnébřemeno,žóDotče;ánemovítost
jí
proh|ašuje,
nejsou
že
Povinná
tétosm|ouw.
práVem,
úče|
lťlerým
by by|znemožněn
nebozávazkovýín
Účé|
této
bý
znemožněn
kteÝmi
by
nemovitosti,
nebo práVnívady Dotčené
známyádné iald,ické
Smlouvy,

č|ánekrII'
so€ c ifikace věcnéhobřemene
nemovjtosti
zňzujek Dotčené
jakov|astník
Dotenénemovitosti,
žePovinná,
stranyse dohod|y,
3 , 1 . sm|uvní
Žkona,
pod|e
4
energetického
25
odst.
práVo
břernenu
věcnému
9
óprávněné odpovídajití
ve prospěch
jeho
bliže
Uveden
ýýkonu
rozsah
a
zékonem
pno
dlnýmenergetickým
s účelem
onsan;ev souiadu
rcp
V tomtoč|ánku'
přecházejí
i práVaa
nemovitosti
Dotčené
V|astníka
ďranyberouna Vědomížese zrněnou
3 , 2 . sm|uvní
Dotčené
nemovitosti.
nanab}./ate|e
povinnosti,
Věcného
břeÍnene,
\Yp|,ýVajícíz
vedeníNM (dá|ejen
soustaw:
součásti
distribuční
,,kabe|ového
umístění
stranyse za účelem
3.3. smluvní
jejího
provozování
na
dohod|y
za
účelem
a
nemovitoýi
na Dotčené
soustavy..)
Áoučástdistribuční
a
UdrŽovat
provozo\at,
je
opravol't
právo
zřídit,
opráVněné
iřízenívěméhobřernene,jehožobsahem
téžpráVooprávněné
Věcnébřemenozahrnuje
ňemovltosti'
na Dotčené
šóua't ai.t.ioutnisoustavy
její
nebo
modernizace
Výměny,
úpravy
za účelem obnovy,
sousta\Y
provádět
distribuční
na součásť
jejhooostraněni
Vcet1e
zepšeni
]e]i\^'ikonnost',
p|ánuč.1696je Vymezen
V geometrickém
pod|e
tétosm|ouw
na Pozemcích
Věcného
břemene
3,4. Rozsah
je
přílohou
a je.]í
p|án
1.
této
sm|ou!.y
č'
2014'
Geometrický
dne 21' 8'
t+oisstzot+,schváleného
p|ánu,sm|ouvyuhradí
geometrického
s vyhotovením
Veškeré
nák|adysouvisejití
součástí'
nedilnou
opráVněná.
z tétosm|ou\^/
práVaopráVnéné,
vypl'vajíci
r^';kon
břemeneje povinnastípét
3 . 5 . Povinnáz Věcného
sousta\y
souéstidistribuční
ldeíáVedek ohroŽen|
člnnosti,
se Veškeré
zákonaa zdržět
a energďického
tohotopráVaopráVněné'
a omezeníVýkonu
a zanikáv případech
neomezené
se sjďnáVájakočasově
zízené
toutosm|ouvou,
3.6. Věcnébřerneno,
zákonem'
stanovených

4,1.

Č|ánek
IV.
Da|ší
Dťáva
lteftíji ]akoPDS
dá|eopráVněni
nemovitosti
má VeVztahuk Dotčené
Ž Věcného
břémene
ooráVněné
pak]
především
přís|uší
zékona,
z energetického
obnovoua provozovánlm
. Vstupovata \iíždětna Dotčenou
se zřizováním,
V souvis|osti
nemovitost
soustaVy.
distribuční

VesÍnys]u
cobyPDsstriktně
popsaných
s
je povinna
při\.ýkonu
shora,postupovat
opráVněni
opráVněná

7

4.3.

zákona't]' co nejvícešetřitpráVaPovinné
a Vstup,na VěcnýmbřemeneÍ|
25 odst' 8 energetického
jíbezprostředně
pracíjepovinna
Věcným
břemenem
uvést
Dotčenou
nemovitost,
oznámit'Po skončení
praci
na povahuprovedených
nemovitost
do předchozího
stavu,a není'|i
to možné
s oh|edem
dotčenou
jejímu
předchozímu
oznámlt
tutoskutečnost
úče|u
dostavuodpovícajícího
nebouživániabezproďředně
povinna
na svůjnákladprovést
nebooklešění
oprévněná
Povinné'
Po provedení
odstranění
stromovije
potěžbě'
klestu
a zb\,tků
likvidaci\znik]ého
je inženýrskou
kní
ákoníku5e Všem]
distribučni
soustavy
sí|í
Ve smys|ug 509obánského
součást
j
ná|ežejícírn
součástmi'

Č|.
v

podmínky
cena a p|atební
Věcnébřemenopod|etétosm|ouvy
se zřizujeúplatně'
5.2.

Věcného
břemenese sjednáváve ýýši1.000'.Kč(s|o\yitisí. kořun
lednorázovánártradaza zň,zení
(s|o!.y;
+ DPHV ákonnévýši,
tisícdvě stě désetkorunčeských)'
českých)
tj' ce|kem1.21o.-Kč

na
ve prospěch
účastníků
sn,]|ouvy
náhradybLrdeprovedena
oprávněnou
5 , 3 . Únradatétojedno|ázové
(daňového
30
dnů
ode
Povinnou
se
splatností
do
Povinné
na
zák|adě
íaltury
dokladu)
straně
Wstavené
vyrozumění
fakturuažpo doručení
o povo|ení
faktury'Povinnáje oprávněna
\.ystavit
dneWstavení
do katastrunemovitoďí
a obdření
Věcnému
břemenid|e táo sm|ouvy
vk|adupráVaodpovídající
ádosti o vystavénídaňovéhodok|adu(objednávky)vystavenéoprávňěňou.za datum
pIněníje
považováno
právadokataďrunemovitostí.
zdanite|ného
datumvk|adu
5.4.

6.2.

6.3.

7,1,

7.2.

na eÍnai|ovou
doručena
Žádoď o vystavenídaňovéhodok|adu(objednávka)budePovinné
žeVď|e
adresu,přb' korespondenční
adresuuvedenouV áhlaví tétosmlouw'Povinnáse za\razuje,
předpisy,bude fal(ura obsahovatěíselnéoznačení
ná|ežitostí
stanovenýchp|atnýmipráVnímÍ
čís|oze žádosti
sm|ouw o zřízenívěcnéhobřemene/ 1E.12-6003216/1
/ a desetimístné
(objednávky)
41)ooooooď
Vydané
zas|ané
opráVněnou'
a
/např'
čtár!ék
vr.
vklad věcnéhobřemenedo veřeiného
s€ z ňamu
práVaodpovídajícího
věcnému
ženáVrhna zahájení
řízení
o povoleniVkladu
sm]Uvní
sb.any
se dohod|y,
nemovitostí
budepodán
toutosmlouvou,
k Dotčené
nemovitosti
do katastru
břemeni,
zřizovanému
pop|atek
přís|].]šnému
řÍzení
o povo|ení
za náVrhna zahájení
kataďra|nímu
úřaduopráVněnou.
spráVní
práVado katastru
nemovitostí
uhradí
opráVněná.
V|(adu
v řízenípřed přís|ušnýín
ktastrá|ním
aby jí zastupova]a
PovinnátímtozmocňujeopráVněnou,
pracovištěm
prála k Dotčené
pod|etétosm|ouvya aby za nípodepsa|a
a
nemovitosti
Ve věci zřízení
poda|anáWhna Vk|adpráVak Dotčené
a jehopřijetísm|uvní
strany
nemovitoďi'
Udě|ení
zmocnění
potvrzujÍ
sv/mipodpisytétosmlouvyo zřízeníVěcného
břemene'
ákonílQzáp]sem
do
v-zniká
V souladu
s ustanovením
občanského
Věcnébřemenopod|etétosm|ouvy
(katastť
séZnamu
nemovitosi]
'
veřejného
č|ánekVII.
ostatníqiednání
jako
je.]ifyzickou
jakosubjeKúdajů
potvrzuje,
žeoprávněná
Podpisem
tétosm|oulyPovinná,
osobou,
povinnost
Vesmys|u
sb'' o
subjektu
údajů
informační
spráVce
údajů
sp|niaVůči
9 11zákonač'101/2000
provádění
zpracování
osobních
dat
zněni býkající
se zejména
údajů,
v p|atnénr
ochraněosobních
pouzek úče]u
danému
toutosn]louvou'
údajů
V interním
informačním
systému
správceúdajů
subjeldu
jakosubjeldúdajů
proh|ašuje,
propřÍpad,
žesije Vědoma
Všech
rovněž
Povinná,
žeje ryzickou
osobou,
práVV souvis]osti
údajů
k úče
u danému
toutosm|ouvou'
s posMnltímsvýchosobních
svýchzékonných
je
je-lifyŽickou
při spráVě
osobních
údajů
Povinné
VyužíVat
Povinné,
osobou'
Žavazuje
opráVněná
se Vůči
sezákonem'
s nimipouzekesjednanému
Úče|u
a v sou|adu
a nak|ádat
je sepsána
pojednomobdržÍ'
Povinná
a oprávněná
a jedenstejnopis
Ve3 stejnopisech,
z nichž
sm|ouva
použit
pro
příslušného
povo|ení
VkladuVěcného
břemene
do katastru
o
budeopráVněnou
úče|y
řízení
nemoMtostí'

8.1.

8'2'

B'3'
B'4'

č|ánékvIIr.
závěřečnáujednání
předjejímpodpis€ r npřečet|y,
po vzáleínné
smluvní
stranyprohlašuji
žesi sm|ouvu
žeby|auzavřena
podlejejichpravé
dohodě,
a svobodné
Vů]e,
určitě,
Vážně
a srozuínite|ně'
aniŽanápadně
neýýhodných
podmínelí
proh|ašuji
představuje
cožstvrzujíýmipodpisy'
sm|uvnisb'any
žesm]ouva
úplnou
dohodu
jejích
náežitostech
o VeškeÚch
a neexistují
ná|ež]tosti,
které
neujedna|y'
bysm|uvnístrany
jejíhouzavření'
sm|ouva
nabwáúčinnost]
okamžikern
PropřÍDad'
žetatosm|oLrva
neniuzavirána
za
přítomnosti
pokudji Povinnáč]opráVněná
obousmluvních
stran,p|atižesm|ouva
nebudeuzavřena,
podepíší
sjakoukoliv
změnoučiodchykou,
byťnepodstatnou,
nebododatkem,
ledaže
druhásm|uvní
sb'anatakovouzměnuč odchy|ku
nebo dodateknés]edně
Ve forrněsjednané
toutosrnlouvou
a stanovené
zákonem
schvá|í'
a práVnív-2tahy
smJouva
z nivyp|'.r'aj;císe
iídípráVním
iádemčeské
€ p uD|iky'
Na práVní
\ztahyVyp|'ývající
nebosouvisejÍcí
a Vní neboV energetickém
s toLltosmlouvou
zákoně
\.ýs|ovně
neupravené
se přiměřeně
uplatní
uíanovení
zákoníku'
občanského
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