SMLOUVA
ís|o:z s14 12 8120045662
k dodávce e|ektíické
energie'
distribučního
zařízeníurčeného
o sm|ouvě budo!ci o řea|izacipřé|ožky
(dá]e
zákoníkVézněnípozdějšichpředp]sů
uzavřenépod|es 17B5a nás|.zákona č.89/2012sb'' občanský
podnjkánía o výkonustátnÍsprávyV
jen ,oZ, ) a V sou|adus s 47 zákona č'458/2000sb'' o podrnÍnkách
předpisů
zákon)' Ve zněnípozdě]Ších
odvěivícha o změně některýchzákonů(energetický
energetických
(dálején',energetický
zákon)'

I.SMLUVNi STRANY

PROVOZOVATEL:
ČEZDistribuce'a' s'' |Ó 24729035' D|ČCz24729o35
- DěčÍn
|V-Podmok|y'
Tep|ická874|8,40502 DěčIn
sésíd|emDěčÍn
B,vloŽka2145
Íejstříku
Vedeném
Krajským
soudem
V ÚslínadLabemoddí|
zapsánaV obchodnim
spředrnětempodnjkání(mimojiné)-distribucée|ektřinynazák|aděiicenceč'121015583
Úětu/kódbanky:35-4544580267l1o0'
Komerční
banka,a' s'' čís|o
bankovníspo]enI:
region
Brczinou,
vedoucjm
odd'Připo]ovani
zastoupenana zák|aděpověřeníze dne 7'10'2010Tiborem
(dá|ejen,,proVozoVate|'')
Koňtak'ni ú.|aje

PsČ3o328
a's'' P|zeň,Gu|denerova
2577119'
styk:ČEzDistribuce'
Adresapropísemný
info@cezdistribuce'cz
linka.840 840 840;www'cezdistribuce'cz;
E-rnai|:
zákazn:]cká
ŽADATEL:
|MěstoDobřichovice'0ís|ozákazníka:11600630
Datumnarození:
' |Č:241181'D|Ó:
U]ice:Vítova6'1
Dodac'poŠta:
Dobiichovice'
Pse: 25229
obec' Dobi|chov|ce
zapsánoV obchrejstř'
soud a spisováznaěka(tj'oddÍ|
a V|oŽka)):
rejstriku(rejstříkový
Záp]sv obchodním
257712182
|e1'č,,:
Zástupce:|MěstoDobřichovice'
(dá|ejen ,'Žadate|..)
||.PŘEDMĚTsMLoUVY
do 30 dnůod jej|hodoručen|uzavřít
VýzVyod provozovate|e
Žadate|se zavazu]ena zák|adě písémné
k dodávcee|ektrické
energie(dá|e
distribučnÍho
zařízeníurčeného
sm|ouvuo rea|izacipře|ožky
konečnou
jen '' konečnásm|ouva.)'Ve smys|usianoviskaprovozovate|e
ze dne 24'a6'2a14eV' č' 8120045662na
stavbuDobřichoviceparc'č'1295/8- pře|oŽkakNN 0'4 kV (dá|ejen ''pře|ožka'.)'

SKUPINA

je povlnenučinituvedenouVýzVunejpozdějjdo 30 dnů od sp|něníVeškenich
podmÍnek
Provozovate|
právnímipředpisy pro zahájenístavby pře]oŽkya zajištěnljejÍhozhotovite|e'
stanovenýchpřís|ušnými
nejdé|eVšak do dvou |et od uzavřenítétosm|ouvy,nedohodnou]ise provozovate|s Žadate|emna
prod|ouŽení
tétoIhůty'
smouvě se provozovate|
zaváže zajis|iÍrea|izacipřeložkydo 6 měsícůpo Uzavřenikonečné
V konečné
srn|ouvyo úhraděnák|adŮna přeloŽkua V|astníÚh|adězá|ohovép]atbyna Mo náklady(za předpok|adu
podmínek)'
Vhodnýchk imatjckých

|||.PRÁVA A PoV|NNosT|s|vlLUVNicHSTRAN

a) PROVOZOVATEL:
dokumentace(dá|etéžjen ''P D..)na danou přejoŽkuV rozsahustanoveného
1' za|jslízp|acoýáníp|o]ektové
jehoŽeV' č'je Uvedenov č|'lI iétosm|ouvy'
řeŠenl
d|estanoviskaprovozovate|e,
technického
potřebnéhopovo|enípod|e
2' Zajjstínuinou inŽenýrskoučinnostsouvisejícís projektemvč' zajjŠtění
je Vázán povinností
pie|ÓŽkypouze za předpokladu,Že se
zákona, Provozovate|
stavebního
|ea|izacé
podařízískatpotřebnépovo|enípod|estavebn|hozákona (Vyjma
technickému
řeŠení
k navrženému
prípadů,
kdyse na zák]aděstavebního
zákonatotopovolenínevyžaduje)'
přejoŽky'
3' Zajisiitdodavate]e
Žadate|e
obsažených
V koneěné
sm|ouvěse budeřÍdittěmitozásadami:
4' VýŠenák|adů
zajistírea|izaci
Na základě zákona č'45812000sb' s47 Ve znění pozdějšíchpředpisůprovozovate|
přeIožky
na nákIadyŽadateIepřeloŽkyčiní99'583'00Kč'
nák|adů
PředběŽnýodhadce|kovýchrea|izačních
po ŽajiŠtěnIzhotovite|e
přeložkybudouVyčís|eny
a
náklady(bez DPH) spojenés rea|izací
Předpok|ádané
dokumentaceve sm|ouvěo rea|izaci
upřesněníceny h|avníhomateriá|ude zpracovanéprojektové
pře]ožky'
po ukončenI
skutečné
nákladybudouVyúčtovány
samotnérea|izacepře|oŽkya po provedení
pod]e energetického
zákona (dá|e jen 'Věcné
vkjadu případnýchVěcných břemen (sluŽebností)
Věcem' Vpřípadě nutnostizřízeníVěcných břemen
břemeno..)k pře|oŽkoudotčenýmnemov]týín
přeložkou
samostatného
můŽebýtzájohoVáp]atbana rea|izacipřeložkyrozdě|enaza úěe|em
vyvo|aných
nák|adŮna tatoVěcnábřemena'
Vyúčtování
pro uzavřeníkoneěné
sm|ouuácha zrízeni
sm|ouvyje |ovněŽuzavřenÍ
smluVo budoucích
5' Předpok|adem
nernovitých
Věcídotčených
stavboupře|ožky.
Věcnéhobřemenes V|astníky
smLouvya ÚhradězáLohyna nákady realizacepřeloŽkyŽadatelemzajistírea|izaci
6' Po podepsáníkonečné
stavbypřeLoŽky'
podmÍnek
provést'
předpok|ádaných
Že pře|ožku
oznámí
nenímoŽnéza půVodních
7' ZjistG|iprovozovate|
žadate|jspo|ečně
náVrhudodatkuk tétosmlouVě.případně
tuio skutečnost
bezodk|adně
s před|oženírn
s návrhemjinéhořešení'NepřijetínáVrhusm|uvnlhododatkud|e předchozÍVěty Žadate|emVe |hůtě
provozovate|em'
která nesmíbýtkratšIjak30 dnů'zak|ádápráVoprovozovate|e
odstoupitod
stanovené
tétosm]ouVy.
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b) ŽADATEL:
a podk|adypro
podmíneknezbytnousoučinnost
stanovených
za provozovate|em
]' zavazuiese poskytnout
zhotoveníPD'
smlouvyVe |hůtědo 30 dnůod jejího
nabídku(náVrh)konečné
2 Je povinenpřijmoutod pÍovozovare|e
Přijetírnnabldkyd|e předchozí
pokudjejíobsah nebudeodporovatujednánímtétosm|ouvy'
doÍučení'
koneěnésm|ouvy podepsanéžadateLém
Věiy se rozumí zpětné doručeníjednoho vyhotovení
případěje
jakýchko|]V
dodatkůnebo odchy|ekod obsahunabídky'V opačném
bez učiněn1
provozovate|i
nahraditv důs|edku
odstoupita Žadate]jepovinénprovozovate|i
opráVněnod tétosrŤr|ouvy
provozovatel
tohoVzniklouškodu'
nebo neuzavřeVe |hůtěuvedenéV bodě 2'
požadavekzruŠí
3' Pokud ŽadatelV průběhuzpracovan|svůj
Vznikléči konečnénák|adyza zp|acovan|
koneěnousmtouvuna rea|jzacipře|oŽky,uhradídost]d
faktury'PředběŽnýodhad
pred|oŽené
dokumentacea na inŽenýrskoučinnostna základě
projektové
a inŽenýrskoučinnostč]nní32'300.00.-Kč'
celkovéceny za zpÍacaýániprojektovédokumentace
ceny za zpíacovanitechnickéČástiPD a
Konečnácena za PD bude stanovenana zakIadésoučtu
na zrlzeníVěcnéhobřemenena
ceny za uzavřenínezbyinýchsmIuvo budoucíchsrn|ouvách
ka|ku|ace
a nák|adůna poiřebné
pop|atků
pře|oŽkoudotčenýchnemovitýchVěcech' Vč' uhrazenýchspráVních
PD
prácev rámcizpÍacování
geodetické

4'NanemovitýchVěcechveV|astnictviŽadate|e'dotčenýchstanovenýmtechnickýmřeŠenímpře|oŽk
zří7eníVěcnéhobremene
jehoŽev' c' je uvedenov čt'Il tétosm|ouvy'umožní
stanoviskaprovozovate]e'
znění'sm|ouva
V platném
předpisů'
sb' a souvisejících
náhradudle zněnÍzaKona15,1/l997
za finanční
s Žadate|emuzavřena V pÍůběhuprojekčnich
o budoucísmlouvě na zřízenívěcnéhobřemene bude
pracr.
n'svůj nák|advneáytně nutnemrozsahuk vyk|izení
sm|óuvýzavázat
koneóné
s L" po"l;;-*
".a.;i
věcech'
prostorprostavbupře|oŽkyna svýchnemovitých
a přípravé
pře|ožky'
spolupracovatpři přípravěirea||zacice|éstavby
stranyse dohodly,Že budou účinně
sm|L]Vní
v|iv na závazky dohodnuté
majících
o všechskuiečnostech
Zároveňse zavazujíVzájemněse lníoÍrnovai
V tétosm|ouve.

lV. zÁVĚREčNÁ usTANoVENi
se jejÍhopředmětua obsanu'
sm|ouvytýkající
1 . Tato sm|ouvapředstavujeúplnoudohodurnezistranami
pÍsemnýchdodatků
pouze formou Čís|ovaných
Tato sm|ouvamůŽebýt měněna nebo doptňována
je nezbytná
siranami'a to pod sankcíjejlchneplatnosti'Písemnáforma
podepsanýchoběma srnIUVnírni
smloL]Vy'
ke zruŠení
i pro práVníúkonysměřující
bý i takovou'která
s 1740odst' 3 oz s dodatkem'odchy|kou.
stranypod|eustanovení
odpověd sm|uvní
na uzavřenIsm|ouvy'
přijetím
nabídky
néní
nabídky.
neměnípodmínky
podstatně
stranaml'
dnemjejíhopodpjsuoběrnasmluvními
a Účinnosti
3 smlouvanabýVápJainosti
před
Vzájemnájednánísiran sm|ouvyuskuiéČněná
4 Tato sm|ouvaV celémÍozsanunanrazuJeVeŠkerá
dnemuzavřenIsm|ouvy'
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způsobem)n€
komunikacina dá|ku (distančním
5. Je-|i sm|ouvauzavíránaprostředkyumoŽňujícími
op.ávněnod iétosm|ouvyodstoupjtVe |hútě
mimo obchodníprostoryPDs' je Žadate|(spotřebite|)'
stanovíprovád(
formuláře,jehožná|eŽltosti
dnůod uzavřenísm]ouvya to písemněprostřednictvím
práVnÍpředpis oz a kÍeÚ je k dispozici V provozníchmlstech (kance|ářích'provozovnáchapod')
Zadaiel' je-|i spotřebite|em
provozovate|ea ke siaŽení na webovéadrese Www'cezdishibuce'cz.
svéhozáýazku d1etétosm|ouvyjeŠtěpřed
aby započaLs p]néním
současněŽádá pTovozovate|e'
pro odstoupeníod
sm|ouvyd|epředchozíVětya to Ve smys|us 1823oz'
Ihůty
up|ynL]tím
Že jsou p]ně
6. Fvzickéosoby, kterétuto smlouvuza jednot|ivósm|uvnístranyuzavkají'tÍmtoproh|ašují'
p|atnému
Uzavření'
opráVněnyk jel'ímu
pojednom
originálu'z nichŽkaŽdástranaobdrží
s p|atností
7' sm|ouvaje vyhotovenaVe dvoustejnopisech
stelnoprsu.
jako spráVcéúdajů
sp|njI
potvrzuje.že provozovate|
Podpisemiétosm|ouvyžadate|jako subjektúdajů
povjnnostVe smys|uust' s 11 zákanač' 101/2000sb'' V platném
informační
Vůči
danémusubjektuúdajů
způsobu.místaprováděnízpracováníosobníchdat subjektu
se zejménarozsahu,úče|u.
zněnÍ,týkající
a moŽnostinakládánís nimi,jakoŽi osobějejichzpracovaté|e'
údajů
je si iéŽp|něVědom
uvedených]nformací)
9. ŽadateIsvým podpisemsoučasněpotvzuje,Že (ved|eVýŠe
VŠechsvých práV v souvis|ostis poskyinuiímsvých osobníchúdajůkÚče|udanémutouto sm|ouvou
kterékúče]upředmětnésm|ouvyposkyt|'
a rovněŽpotvrzujepravdivosta akiuá|nostosobnÍchúdajů'
dnÚ
provozovateli
oznámitdo pěti pracovních
Žadate|se podpisemsm|ouvytéŽzavazujeprokazate|ně
případné
změnysvýchosobníchúdajů'
'1o.Provozovaté|
úče|u
a nak|ádats nimipouzeke sjednanému
se zavazuje'žeosobníúdajebudevyuŽíVat
sézákonem'
a V sou|adu

Že se s obsáňemiétó
il'smtuvní stranyproh|aŠují'

řádná seznámiiya jejímjedn;tlivým
"ňrouvý

Že tato srn|ouva,jeprojevemjejich svobodné,VáŽné'urč]té
ustanovenímrozumí'Dá|e prohjašují'
vůle' že ji uzavírajÍdobrovo]ně nikoiV V tísni, pod nát|akemnebo za nápadně
a srozumité|né
podmínek,
sVépodpisy'
jédnoskanně
na důkazčehoŽpřipojují
nevýhodných

V K|adně

TiboÍBÍezina'

píoVozo

2015
7.-.010ne.. . . .1.

řipojováni- Íegion

rEi; bi.!í.'|l' :.'

oěčin' Dě.ii l!' Ěodni|]
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