Město Dobřichovice
llo: 0024118'l
Vitova61,25229 Dobřichovice
sídIo:
města
Zastoupené:|ng'PetremHamp|em'staÍostou

SoB9 vB PsrO6vO2

(dálejen ',Budoucípovinná,.)
na stranějedné
:

CEZ Distribuce,a.s.
Děčin'Děčín
IV-Podmok|y'
Tep|icka
se síd|em
87418'Pse 405 02
2145'
rejstříko\.ým
soudemV Ústínad Labem'oddiIB', V|oŽka
zapsanáV oR Vedeném
|Č24729035'D|Čcz24729o35
podnikánÍ_
distribuce
e|ektřiny
na zák|adě|icenceč'121015583
s předmětem
35-45445ao267
lo100' KB Praha
bankovníspojení:č.ú.
CEZ Distribuce,a.s.
DěÓÍn'Děčín
lv.Podmok|y'
Teplická87418'Psc 405 02
se síd|em
soudemv Ústínad Labem'oddí|B'' v|ožka2145'
zapsanáv oR Vedenémrejstříko\.ým
|Č24729035,D|e cz24729o35
podnikání-distribuce
e|ektřiny
na zák|adě|icenceó' '121015583
s předmětem
KB Praha
bankovnispojení:ě'ú' 35-4544580267lo1o0,
E|ektromont
Matéjkaa's.. se sid|emJiříhosotky 445, 271 0,l Nové
zastoupenáspo|ečnosti
strašecí,
souduv Praze' oddí|B' VloŽka16108'
zapsanáv oR u l'i|ěstského
|Č25732633'D|c Cz25732633na zák|aděplnémocize dne 28'o2'2o14'č'ev' PMl||
04512014,
potaŽmojejímzaměstnancemIng'JiřímVosátkouna základě pověření. p|némocize dne
1A.9.2014
(dálejen ',Budoucíoprávněná..)
na stranědruhé
(BudoucíopráVněnáa Budoucípovinnádá|espo|ečně
též'smIuvnístrany.)'
dne, měsÍcea rokututo:
uzavře|inížeuvedeného

sm|ouvuo uzavřeníbudoucísm|ouvyo zřízenívěcnéhobřemene- s|užebnosti
a sm|ouvuo práVu provéststavbu č'|V-12.60í732l'Dobňchovicepoz.ě. 155/2- kVN
podleustanovení
s 1785a nás|.'s 1257a nás|'zákonaé'a9l2o12sb'' oběanskýzákonik'
jen ,'občanský
(dá|e
zákoník..),
zněni
k provedeníustanovenís 25 odst.4 zákona
V p]atném
é. 458l2ooo sb'' o podmínkáchpodnikánía o !''ýkonustátní spráVy v energetických
odvětvícha o změně něktenýchzákonŮ (dá|ejen 'energetickýzákon..)a podle zákona č'
p|ánovánía stavebnímřádu V p|atném
znění(dá|ejen ',stavební
183/2006sb', o územním
zákon")'
Č|ánekl.
Úvodníustanovení
distribuční
soustavy (dá|e jen 'PDS,.) na území
BudoucíopráVněnáje provozovate|em
ji
PDS Energetickýmregu|ačním
|icencí
na
distribuci
e|ektřiny,
udě|enou
Vymezeném

soustava je provozovánaVe Veřejnémzájmu' PDS má povinnost
úřadem.Distribuční
soustavy na Iicencíji
zajišťovatspo|eh|ivéprovozovánÍ'obnovu a rozvoj distribuční
činnosti,pokudjí dojde k zatiženicizí
Vymezenémúzemí'přičemŽpři Výkonu|icencované
pod|e
nemovitosti'je PDs povinenk tétonemovitostizříditvěcné břemeno (s|užebnost)
jako
jeden
povinnostÍ
plynoucích
pro
p|nění
práv
předpok|adů
a
zákona,
z
eneÍgetického
Žákona, jakož isi zajistitprávo provedenístavby d|e přís|ušných
PDS z energetického
zákona'
ustanovenistaVebního
c|ánek||.
právníma faKickémstavu
PÍoh|ášenío
pozemku parc.ě' 139/1vk'ú'
v|astníkem
Že je \^i'|učným
1 . Budoucípovinnáprohlašuje,

vedeném
Dobřichovice(627810)'obec Dobřichovice'zapsáno V katastrunemovitostí
pracoviště
Praha- západ, (dálejen
KatastÍá|ním
úřadempro Středoěeskýkraj,Katastrá|ní
téŽjen,'Pozemek'.)
nemovitost),.nebo
''Dotčená}

žeje na Dotčené
nemovitostiinvestoremstavbyzařízení
2. Budoucíoprávněnáproh|ašuje,
Vysokonapěťového
kabe|u se
stáVajícího
soustavy přeÍUšení
a naspojkování
distribuční
jen
(dá|e
distribuční
zasmyčkovánim
budoucínovéodběratelské
trafostanice
,,součást
podatu místněa věcně příslušného
stavebního
úřaduŽádost
soustav/) a Že má v úmys|u
souhlasuse stavbouSoučástidistribuční
o Vydáníúzemního
omezenav práVuzříditk Dotčené
ženenížádnýmzpůsobem
3. Budoucípovinnáproh|ašuje'
pod|etétosm|ouvy,že Dotčenánemovitostnení
věcnébřemeno-s|užebnost
nemovitosti
právem,
předkupním,
žádným
zástavním,
či jiným Věcnýmnebo závazko\^ým
za|ižena
jí
že nejsou
tétosm|ouvy.Budoucípovinnáp|ohlašuje,
kterýmby by| znemoŽněnúče|
práVní
by
by|
znemožněn
nemovitosti,
Kenými
žádné
faktické
nebo
Vady
Dotěené
známy
úče|
tétosmlouly'
č|ánek|||.
PřédmětsmIouvyo uzavřeníbudoucíam|ouvyo zřízenívěcnéhobřemenes|užebnostia v|astni budoucísm|ouvyo zřízenívěcnéhobřemene - služebnosti
1 . Předmětemtétosm|ouWje sjednánÍpodmínekpro uzavřenívlastníbudoucísm|ouvyke

zřízeni a VymezeníVěcnéhobřemene - osobní s|užebnosti- zřizení umístěnía
zákona a ve
prcvazovánizařízenídistribuční
soustavypod|es 25 odst' 4 energetického
smys|u obecných ustanovenío služebnostipod|e s 1257 až s 1266 občanského
inženýrské
sítěVe smyslu s 1267 a nás|.
úpravěs|užebnosti
zákoníku,nepod|éhajíci
jejího
právní
obsahu a Úče|uoprotizv|áštní
zákoníkuz dŮVoduodIišného
občanského
jen
Ve vztahuk v|astní
energetickým
zákonem(dá|e 'Věcnébřemeno,.'
úpravěstanovené
budoucism|ouvěo zřízenivěcnéhobřemene_ sluŽebnostidá|ejen ,'V|astnismlouva.,)'

soustavy na Dotčené
Součástidistribuční
2 . sm|uvnístÍanyse za účelemUmÍstění
jejího
provozování
břemene'jehoŽ
dohodlyna zřízeníVěcného
nemovitostia za úče|em
je
umístit'zřídit,provozovat'
na Dotčené
nemovitosti
obsahem práVoBudoucíopráVněné
soustavy'
úpÍavu
obnovua výměnusoučástidistribuční
opravovat,činitúdržbu'
soustavy
3 . Budoucíoprávněnýse zavazuje po dokoněenístavby součástidistribučni
její
(geometrický
plán pro
podk|ad
přesné
po|ohy
provéstzaměření
a vyhotovittechnický
vyznačenírozsahu Věcnéhobřemene)' vyhotovitVlastní sm|ouvua zas|at BudoucÍ
povinnépísemnouVýzvu k uzavřeníV|astnísm|ouvy'jejížpři|ohoubude Vyhotovený
nemovitosti,
geomeirickýp|án pÍovyznaěenírozsahu věcnéhobřemene na Dotčené
pozemku,popř' situační
součásti
snímekumístění
dojde.|iVěcnýmbřemenemk dotčení
k
dotčení
budovy'
soustavy,
dojdeli
věcným
břemenem
distribuční

nemovitostiVěcnýmbřemenemčinícca' 1 m.
4 . Předpok|ádanýrozsah omezeni Dotčené
(0.9 m novétrasy VedeníVN) a nepřesáhnerozsah VyznaěenýV situaěnímsnímku
pří|ohu
č'1 tétosmIouvy'
tvořícim
5 . BudoucíopráVněnáVyzve Ve |hůtědo 6 kalendářníchměsícůode dne právnímoci
ko|audačního
|ozhodnutí/vydání
kolaudačního
souh|asu'jímžse povoIujeuŽíVání
stavby
součástidistribuční
soustavy,lqipgzdějlyšqLjp]L]g! od uzavřenítétosm|ouvyo
smIouVěbudoucí,BudoucÍpovinnouk uzavřeníV|astnísm|ouvyza podmínek
sjednaných touto sm|ouvou o sm|ouvě budoucí o zřízení věcného břemene _
(dá|ejen Sm|ouvao sm|ouvěbudouci)'spolu s výzvoupřed|oží
Budoucí
s|užebnosti
povinná
povinné'
se zavazuje
opráVněná Budoucí
návrh Vlastní smlouvy' Budoucí
výzvy a náVrhud|e
V|astnísm|ouvuuzavřítnejpozdějido 90 dnů ode dne doručení
tohotoustanoVení'
6. Do doby uzavřeniVlastnísm|ouvyjsou SmIuvnístranyvázány obsahemtétoSm|ouvyo
smlouvěbudoucía zavazujíse' Že neuěiníŽádnépráVníanijinékroky'kteréby Ved|yke
zmařeníjejího
úče|U'
věcnémubřemeni,kjejichžVzniku
7. sm|uvnístrany se dohod|y'Že práva odpovídajicí
dojde až zřizenim Věcnéhobřemene na zák|adě V|astnísm|ouvy,budou zÍz9le
!!a!Í:. smluvnístranyse dohod|y,ženad rámec Výšepopsanénáh|adynemá Budoucí
povinnáza zřizovanéVěcnébřemenonárokna žádnéda|ší
úhrady(např'nájemné).
8. Výšejednorázovénáhradyvyplacenástraně povinnéza zřízeni ýýšepopsanýchpráv
věcnémubřemeni bude činitdle sazebníkuschválenéhoradou |\'ěsta
odpovídajících
Dobřichovice'1000Kč /s|ovyjedentisíckorunčeskýcha k poskytnutináhradydojdeza
podmínek
sjednanýchV|astnísmlouvou'
clánek IV'
sm]ouvao práVuprovéststavbu
Budoucípovinná V souvis|ostis přípravoua |ea|izacíVýstavbysoučástidistribuční
stavebnimúřadem
soustavya pro úěe|yúzemnihoa stavebníhořízenípřed přís|ušným
zřizuje Ve prospěch BudoucíopráVněnéjako stavebníkaV rozsahu' V němŽ stavba
soustavyzasáhne Dotčenounemovitost'pod|eSm|ouvyo smlouvě
součástidistribuční
soustavyna Dotčené
nemovitostiato
budoucí'práVoprovéststavbusoučástidistribuění
přís|ušných
ustanovení
stavebního
zákona'
na zák|adě
maximá|ního
dotčéní
Dotčené
nemovitostistavbousoučásti
Rozsah předpok|ádaného
distribuční
soustavy Ve Vztahu k Pozemku je totožnýjak je konkrétněVyznaěen
V pří|oze
v situačním
snímku
ě' 1 smIoUVy
o sm|ouvěbudouci'
3. Budouci oprávněnátouto sm|ouvouo práVu provéststavbu od Budoucípovinnéve
ustanovenístavebního
sjednanémrozsahu práVo provéststavbu pod|e přís|ušných
zákonaořiiímá.
Účastnicitétosm|ouvyo práVUprovéststavbu se dohod|i,že BudoucíopráVněnáje
soustavy
oprávněna provádět na Dotčenénemovitostivýstavbusoučástidistribuční
prostřednictvím
třetíchosob. V souvis|ostis výstavbousoučástidistribučni
soustavyse
Budoucípovinná dá|e zavazqe umožnitv nezbytnémrozsahu BudoucíopráVněné'
případnějí určenýmtřetímosobám' přístupa přÍezd na Dotěenounemovitost'tj. na
Pozemekp.č.139/1
soustavy
5 . BUdoucíoprávněnáse tímtozavazujeV průběhuvýstavbysoučástidistribuční

nezasahovatnad nezbytnoumíru do v|astnickýchpráv Budouci povinnék Dotčené
nemovitosti' Po skončeníprací je Budoucí opráVněná povinna uvést stavbou

nedotčenou
část Dotčené
nemovitosti'součástídistribuční
soustavydo předchozího
povahu
provedených
prací, do stavu
stavu' a není-lito moŽnés oh|edem na
předchozímuÚěe|u nebo užívání
odpovídajíciho
Dotěenénemovitostia bezprostředně
oznámittutoskutečnost
Budoucípovinné
řízenío vydání
6. Budoucípovinnáse zároveňzavazujeposkytnoutv rámci přísluŠného
územnÍhosouh|asutýkajícihose výstavby součásti distribučnisoustavy veškerou
nezbýně potřebnousoučinnost.
7. sm|uvnistranyberouna vědomí'že stejnopistétosm|ouvyo právu provéststavbu(vč.

sm|ouvyo sm|ouvěbudoucí'která je na téže|istině)bude pouŽitprc Úěe|y vydání
povo|enid|e stavebněpráVníchpředpisůk úče|u
potřebného
sjednanému
sm|ouvouo
právuzříditstavbujako dok|ado práVuza|oženém
danou sm|ouvuprovéstna Dotčené
pod|eč|'||'stavbuV sou|aduse stavebním
nemovitosti
zákonem'
c1ánekV.
ostatni ujednáni

PodpisemtétoSm|ouvyo sm|ouvěbudoucia sm|ouvyo práVu zříditstavbu Budoucí
povinná'je.|ifyzickouosobou,jako subjektúdajů
potvrzuje,že Budoucíoprávněnájako
povinnostve smys|us 11
spráVceúdajŮsp|ni|aVůčiní,jako subjektuúdajů
informační
zákona č'101/2000
sb., V p|atnémznění' týkajícíse zejménaprováděnízpracování
osobníchdat subjektuúdajů
v inteÍním
informačním
systémuspÍávceÚdajůpouzek Úěe|u
danémuuvedenými
smlouvami,
bez využitíjiného
zpracovate|e
údajů'
Budoucípovinná'pro
případ'žeje fyzickouosobou'jako subjektúdajů
rovněžproh|ašuje'
žesije Vědomavšech
práv
poskytnutím
sýýchzákonných
V souvis|osti
s
s\.ýchosobnichúdajú
k úče|U
danému
Sm|ouvouo sm|ouvěbudoucíasm|ouvouo práVuzříditstavbu'BudoucíopráVněnáse vůói
Budoucípovinné,je-|i fyzickou osobou' zavazuje při spráVě osobnÍchÚdajŮ Budoucí
povinnéWuŽívatje a nak|ádats nimi pouze k úóe|usjednanémuýýše uvedenými
sm|ouvami
a V sou|aduse zákonem'
práVak Dotčené
Budoucípovinnáse pro případpřevoduVlastnického
nemovitoíism|uvně
zavazujepřevéstna nabyvate|e
Dotčené
nemovitosti
zároveňprávaa povinnosti
Vyp|ýVající
ze Sm|ouvyo sm|ouvěbudoucía sm|ouvyo práVuprovést
stavbua Budoucíoprávněnáse
zavazuje ktomuto převodu práv a povinnostíz této sm|ouvy poskytnoutVeškerou
povinnásije Vědoma,žeporušením
záVazkupřevéstpráva
nezbytnousouěinnost.
BudoucÍ
a povinnostip|ynoucizYýšeuvedenýchsm|uvna nabyvate|e
Dotčené
nemovitosti,
zakládá
práVo
pokud
příčinné
BudoucíopráVněné
na náhradu škody'
tato škoda vznikne v
souvis|osti
s uvedenýmporušením
tétosm|ouw'
Práva a povinnostivyp|ývající
ze sm|ouvyo sm|ouvěbudoucia sm|ouwo právu provést
přecházejí
práVní
stavbu
na
nástupce sm|uvníchstran, kterése zavazujísvé právní
nástupcesjejímobsahemseznámit'
4.

p|ánua podánímnáVrhu
Nák|adyspojenés ryhotovením
V|astnísm|ouvy,geometrického
pop|atku
na Vk|addo katastrunemovitostí,
Vč'spráVniho
za Vk|adpráva odpovídajícího
Věcnému
břemenido katastrunemovitostí
se zavazujeuhraditBudoucíopráVněná'
ČlánekV|.
závěrečnáustanovení

' 1 . sm|uvnístranysvýmipodpisypotvrzují'
Že smlouvao sm|ouvěbudoucia sm|ouvao

právuprovéststavbubylysepsányd|ejejichsvobodnéVů|ea s jejímobsahemsouhlasi'

2 . sm|ouvao smlouvěbudoucía sm|ouvao práVUprovéststavbumůŽebýtměněnanebo

písemnýchdodatků,za předpok|adu
dop|ňovánapouze formouVzestupněčís|ovaných
jejich
bezvýhradné
shody na
úp|né
obsahu' bez připuštění
byťnepatrnýchodchy|ek'

jejíhopodpisuoprávněnýmizástupci smIUvníchstran' jakákoIivústni
s předpok|adem
o změnáchtěchtosm|uVbudoupovažována
za právněnep|atná
a neúčinná'
Ujednání
3'

smlouva o sm|ouvěbudouci'jakoži smlouvao právu provéststavbuzaniká V případě
plněníVe smysluUstanovenÍs
z důVodu
zákoníku
nemožnosti
2006a násl' občanského
překážky'nevyvo|ané
Vznikuneodstranite|né
Budoucípovinnou'pro kterounebudemoci
BudoucíopráVněnásouěást distribuční
soustavyzřídit'V případězániku Uvedených
smIuVz důvodu'd|epředchozíVětyse Budoucíoprávněnázavazujetentozánik Budoucí
povinnébezodk|adněpoté,co se o něm dozvi' oznámi|.
Smlouva o sm|ouvě budoucí a o práVu zřídit stavbu je vyhotovenaVe čtyřech
stejnopisech'z nichŽjeden stejnopisobdÉíbudoucípovinná,dva budoucíoprávněnaa
jedenobdrŽí
místněpřís|ušný
stavební
úřad'
součástítéto'
resp'VýšeUvedenýchsmIUvje její:
Pří|oha ě'1- situačnísnímek se zákresem předpokládanéhorozsahu věcného
břemene na Poze mku/Pozemcích'
Při|ohač'2 - Plná noc a Pověření
se řídípráVnímřádem ceskérepub|iky'
6' Tatosm|ouvaa práunivzÍahyz ni vyp|ýVající
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DoBŘ|cHov|cE poz.č''|55/2.kvN
tv-12-6017321
slTUAcE . piédpok|'
o*ah VB na

PLNÁ Moc
- 045/2o14
ÉVDENÓNll': PM/|I
ÓEz oistribuce,a' 6.
sésld|emDéčlnDěčÍh
|V.Podmok|y.
Tep|ická874/8,PsČ405 02,
|c: 24729 a35' D|Č:Cz24729o35
zapsanaV obchodnIm
rejstilk!vedéném
KrájskýmsoudemV ÚstÍnad Labem oddÍ|
B VloŽka2145'
za nÍŽjéjím
|ng"RichardVidlička,MBA
lménem
lednajlpředsedapřédstaverctva
a m'stopřodsédkynó
předEtavenstva
|ng'PétÉŠárová
(dálejen,'zmocnite|'')
znocňuie
zmocněnce
sídloI
lČi

orl:

ELEKTRoMoNT Matějka,a's,
NovéstraŠecÍ'
J. Šotky
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a podepisovalnáVrhyna Vk|adtěchtoVěcnýchpÍávdo
katastrunemovi{ostÍ.
b) zajišl'ovaIa
podepisova|
náVúynaVk|adynemovitostí
do kaiastrunemovitos!,
c) přÚíma|doručované
písemnosti
adresované
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řízení,
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řízenÍch
dle
stavebně- práVních
předpisů
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knihylo 390/2014.-.
Bě'néěísloověřovací
Buková
1967'bydlišěnNovésiÍašecí'
o věřu j i ' žeMilošMa tě j ka ' nar.02.05.
j€
h
ož
přede
prokázána'
podepBal
listinu.----totožnost
byla
vlas&oťučně
mnou
futo
t l l0,
v Novémstrašecl
dnedruhého
ěervnarokudvatisíc€ ůtnáct(02.06'20l4).---------..
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Bě'néčíslo
ověřovarÍ
knihy:o 737i201
oYěřuji'
žeJan Vokoun,nať.23' 1l. 1983,
bydlištém
NovéstÍaš€ cNÁdražni
í,
78,
. jehožtotožnost
byl8prokÁzána,
pod€psal vlastnoíuěně
předemnoutulo1istinu.--------..--.".-..
v Nov&1st.ďecÍdn€ palÍÁďého
záffrokudYatislccětmáct(l5' 09'2014).
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