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Město Dobřichovice, IČ: OO2411B1
se sídlem Vítova 6L,252 29 Dobřichovice
zastoupenou panem Ing. Petrem Hamplem
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starostou města
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fiako strana povinná z věcného břemene
na straně jedné
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služebnosti, dále jen ,,Povinnď)

a

črz oistriuuce,

a. s.

se sírClem Děčín,DěčínlV-Podmokly, Teplická
zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem
Ico 24729035, DIc cz247z9035
s předmětem podnikání- distribuce eleftřiny
bankovní spojení: č.ú,35-4544580267/0100,

B7llB, PsČ 405 02
v Ústí nad Labem, oddíl B,, vloŽka 2L45,
na základě licence č. 121015583

KB Praha

zastoupená panem Miroslavem Cihelkou, r,č.560518/0152, se sídlem Jelence 50,262 63 Kamýk nad VltavOu,
zgpis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddílA, vložka 55759,

lc

12542610, Dlc cz5605180152
na základě plné mocize dne 10,02.2016, evid.č. PM/II- 0í0/20í6

(jako strana oprávněná z věcného břemene

-

služebnosti, dále jen ,,Oprávněná")

na straně druhé

(Povinná a Oprávněná společně rovněž jen jako ,,Smluvní strany")
uzavřely

nře uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

smlouvu o zy.zení věcného břemene - služebnosti
EP-í 2-600275911 DoBŘIGHovlcE 5.lnrětna (B 878)
přeložka SR

k provedení ustanovéní § 25 odst. 4 zákona č. 453/2oo0 Sb., o podmínkách podnikaní a

v

o

výkonu státní správy

změně některých zákonů (energeticlcý zákon), v platném znění (dále jen

energeticlcých odvětvích a o
jen ,pbČanslcý zákoník*)
,pnergeticlcý zákon"), a § 1257 a násl. zákona č.8gl2OI2 Sb., občanslcý zákoník (dále

óánetr.

1.1.

úvodníustanovení
oprávněná je provozovatelem distribuční soustalry (dále jen ,,PDS') na Území vymezeném licencí na

distribuci elektřiny, udělenou pDS Energeticlcým regulačním Úřadem. DistribuČnísoustava je provozována ve
veblném ájmu. pDS má povinnost zajiťovat spolehlMé provozovánÍ, obnovu a roaloj distribuČní soustavy
na územívymezeném licenc| přičemžpři výkonu licencované činnosti, pokud jí dojde k zatŽení cizí
nemovitosti, je pDS povinen k této nemovitosti zídit věcné bbmeno (sluŽebnost) podle energetického
ákona, jako jeden z předpokladů pro plnění práv a povinností plynoucích PDS z energďického ákona.

t.2.

povinná

Č.67911, v k.Ú. Dobřichovice, obec
praha-zápd,
vedeném Katastrálním Úřadem Pro
nemovitostí
zapsáno vkatastru
Dobřichovice, okr.
Středočeslcý kraj, Katastrální pracovišĚ Praha-západ, na LV č. 1OO01 (dále jen ,,DotČená(né)
nemovitost(ti)" nebo téžjen,,Pozemek(lry)*).
prohlašuje, že je vlastníkem pozemku (ů) parc.

Dotčená(né) nemovitost(ti) se nacház(zejí) na území vymezeném licencÍ, v němŽ Oprávněná provozuje
distribučnísoustavu. oprávněná má povinnost zřídít věcné břemeno urnoŽňujírcízňdit a provozovat ve smYslu
zařízení disffiibuČnísoustavy.
§ 25 odst. 3 písm, e) energetického ákona na Dot&né(ných) nemovitost(tech)

čIánek II.
předmět Smlourry
Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění
a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu
obecných ustanovení o služebnosti podle § L257 až tZOa občanskéhozákoníku, nepodléhající
úpravě služebnosti inženýrskésítě ve smyslu § 1267 a násl. občanskéhozákoníku z důvodu
odliŠnéhojejího obsahu a účeluoproti zvláštní právní úpravě stanovené energetickým zákonem
(dále jen ,,věcné břemeno"). Obsah věcného břemene je specifikován v článku III. této smlouvy.
Věcné břemeno se zřizuje na Dotčené(ných)nemovitosti(tech) ve prospěch Oprávněné v rozsahu
uvedeném v této Smlouvě

a

k účeluvypl,fuajícímz přísl. ustanovení energetického zákona. Povinná se

za podmínek stanovených touto smlouvou a zákonem zavazuje strpět práva Oprávněné plynoucí
z věcného břemene a s ním spojených zákonných omezení a Oprávněná prohlašuje, že tato práva
přijímá a bude je vykonávat za podmínek sjednaných touto Smlouvou a stanovených zákonem.

2,2,

k

Povinná výslovně prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit
Dotčené(ným)
(nejsou
nemovitosti(tem) věcné břemeno, že Dotčená(né) nemovitost(ti) není zatžena
zatíženy)
žádným zástavním, předkupním, čijiným věcným nebo závazkovým právem, Keným by byl znemožněn
účeltéto Smlouvy. Povinná prohlašuje, že nejsou známy žádnéfaktické nebo právní vady
Dotčené(ných)nemovitosti(tí), Kenými by byl znemožněn účeltéto Smlouvy.

jí

čIánek III.

Specifi kace věcného břemene

Smluvní strany

se

že Povínná, jako

3.1.

vlastník Dotčené(ných)nemovitosti(tÍ), zřizuje
prosSch
k Dotčené(ným)nemovitosti(tem) ve
Oprávněné právo odpovídajícívěcnémubřemenu podle
§ 25 odst. 4 energetického zákona, když jeho obsah je v souladu s účelemdaným energeticlcým
zákonem a rozsah jeho rnýkonu blře uveden v tomto článku.

3,2.

Smluvní strany berou na vědomL že se změnou vlastníka Dotčené(ných) nemovitosti(tí) přecházejí
práva a povinnosti, vypl,ývajícíz věcného břemene, na nabyvatele Dotčené(ných)nemovitost(tí).

3.3.

Smluvní strany se za účelemumístění souěsti distribučnísoustavy kabelového vedení NN, zděného

dohodly,

pilíře s rozpojovací skříní včetně napojení (dále jen ,,Součást distribučnísoustavý')

t

na

Dotčené(ných)nemovitosti(tí) a za účelemjejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene,
jehož obsahem je právo Oprávněné zřírCit provozovat, opravovat a udžovat Souóst distribučnísoustavy
na Dotčené(ných)nemovitosti(tech). Věcné břemeno zahrnuje téžprávo Oprávněné provádět na
Souěsti distribuční soustavy úpravy za účelemjejí obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění.
3.4.

Rozsah věcného břemene na Pozemku/Pozemcích podle této smlouvy je vymezen v geometrickém plánu

č.1784-638412015, schváleném Katastrálním úřadem pro Středďeslcý kaj, Katastrálním pracoviŠtěm
Praha-západ. Geometriclcý plán je přílohou této smlouvy a její nedílnou souěstí. Veškerénáklady
souvisejírcí s vyhotovením geometrického plán u, Smlouvy uhrad í Oprávněná,

Povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Oprávněné, vypl,ývajícíz této Smlouvy
a energetického zákona a zdňet se veškeréčinnosti, která vede k ohroženíSouásti distribučnísoustavy
a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné.

Věcné břemeno, zřízené touto Smlouvou, se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem.

óánerrv.

Da!šípráva
4,L

Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Dotčené(ným)nemovitosti(tem) dále oprávnění, Kerá jÍ,
jako PDS příslušíz energetického zákona, především pak vstupovat a vjřdět na Dotčenou(né)
nemovitost(ti) v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním distribuČnísoustavy.

4,2,

Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění, popsaných shora, postupovat coby PDS strikLně ve
smyslu § 25 odst. 8 energetického zákona, §. co nejvírce šetřit práva Povinné a vstup, na věcným

břemenem Dotčenou(né) nemovitost(ti), jí bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna uvést
věcným břemenem dotčenou(né) nemovitost(ti) do předchozího stavu, a není-li to možnés ohledem
na povahu provedených prací, do stavu odpovildajírcího jejímu fiejich) předchozímu účelunebo užívání
a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinné. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je
Oprávněná povinna na svůj náklad provést liloridaci wniklého klestu a zbytkŮ po těžÉ.
4.3,

Souást distribučnísoustavy je inženýrskou sítíve smyslu § 509 občanského zákoníku se vŠemi k ní

náležejícímisoučástmi.

ó. v

Cena a platební podmínky
5.1.

Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně.

5.2,

Jednorázová náhrada vyplacená Povínnéza zřízenívěcného břemene se sjednává ve výši 1.00Or- Kč
(slovy: jedentisíc korun česlcých). Ktéto čásícebude připočítána daň zpřidané hodnoty dle zákonné
sazby platné ke dni uskutečnění platby, tj. celkem 7,2lq- KČ (slovy: jedentisícdvěstědeset korun
českfch).

Úhrada této jednorázové náhrady bude provedena Oprávněnou ve prospěch účastníka/účastníků
Smlouvy na straně Povinné na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Povinnou se splatností do
30 dnů ode dne vystavení faktury. Povinná je oprávněna vystavit fakturu až po doručenívyrozumění o
povolení vkladu práva odpovírCajícívěcnému břemeni dle této smlouvy do katastru nemovitostí
a obdÉenížádosti o vyďavení daňového dokladu (objednávky) vystavené Oprávněnou. Za
datum zdanitelného plnění je považováno datum vkladu práva do katastru nemovitostí.

Žáaost o vystavení daňového dokladu (objednávka) bude Povinné doručena na emailovou
adresu, příp. korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, Povinná se zavazuje, že vedle
náležitostí sbnovených platnými právními předpisy, bude faktura obsahovat číselnéoznačení

Smlouvy o zřizeni věcného bňemene /např. Iv-12->oooooo</ a desetimístnéčísloze ádosti
(objednávky) /např. ahoooooo</ vydané a zaslané Oprávněnou.

,

6.1,

č!ánetu.

Vklad věcného břemene do veřejného seznamu

Povinná tímto zmocňuje Oprávněnou, aby jí zastupovala v řízení před příslušnýmkatastrálním
pracovištěm ve věci zřízení práva k k Dotčené(ným) nemovitosti(tem) podle této Smlouvy a aby za ní
podala návrh na vklad práva k Dotčené(ným)nemovitosti(tem). Udělenízmocnění a jeho přijetí Smluvní
strany potvzují snými podpisy této Smlouvy o zřízenívěcného břemene. Správní poplatek za návrh na
zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Oprávněná.

Věcné břemeno podle této Smlouvy wniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku zápisem do
veřejného seznamu (katastr nemovitostí),

čtánektnt.
Ostatní ujednání
7,t.

Podpisem této Smlouvy Povinná, je-li ýzickou osobou, jako subjekt údajůpoWzuje, že Oprávněná jako
správce údajůsplnila vůčisubjeKu údajůinformačnípovinnost ve smyslu § 11 zákona Č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobnírch údajů,v platném znění, týkajírcíse zejména provádění zpracování osobnírch dat
subjektu údajův interním informačnímsystému správce údajůpouze k účeludanému touto Smlouvou.
Povinná, pro případ, že je íyzickou osobou, jako subjekt údajůrovněž prohlašuje, že sije vědoma vŠech
svých zákonných práv v souvislosti s poslqrtnutím srných osobních údajůk účeludanému touto

Smlouvou. Oprávněná se vůčiPovinné, je-li ýzickou osobou, zavazuje při správě osobnír,rh údajŮ
Povinné využívat je a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelua v souladu se zákonem.

7.z,

povinná a oprávněná
po jednom oúňí(každá)
smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nkhž
6Liv přlrlušneno řízenío povolení vkladu věcného
a jeden stejnopis bude oprávněnou'použit
břemene do katastru

nemovitostí,

p.

óánek\ífiI.
ávěrečná ujednání

jejím podpisem přečetly, Že byla uzavřena po vzájemné
smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před
vážně a srozumitelně , ani za nápadně nevýhodných
dohodě, podle jejich pruft u svobodné vůte, uáiiě,
prohlašují,Že smlouva představuje Úplnou dohodu
podmínek, což swzujísvými podpisy. smluvnístrany
neujednaly,
její,ch náležitástech a neexistují náležitosti, Keré by smluvnístrany

l

o veškených

za
jejího uzavření. pro případ, že tato smlowa není uzavírána
smlouva nab,ývá účinnostiokamžikem
povinná
či oprávněná
nebude uzavřena, pokud ji
přítomnosti obou smluvnírrh stran, platí, že smlouva
smluvní
druhá
ledaže
nebo dodatkem,
podepĚí s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou,
a
následně ve formě sjednané touto Smlouvou
strana takovou změnu či odchylku nebo dúatek

stanovené zákonem schválí.
B.3.
B.4.

B.5.

právním řádem Českérepubliky,
smlouva a právnívztahy z nívypl,ývají,císe řírcí

a v ní nebo v energetickém zákoně
Na právní vztahy vypl,ývají,cínebo souvisejí,rí s touto Smlouv_ou

úráunc n"upruu.né'se pňměřeně

uplatní ustanovení občanskéhozákoníku,

je předmětem této smlouvy, byl schválen
Ámér zřídit věcné břemeno kdotčenénemovitosti, které
u
dne "1,?"/,r,/"Z,:,
usnesením rady/zastupitelswa města, t.:.:|,?.:.?§,,:,,t.?.....,ze

P, p.?t! #,q,(, ?.€.,(

anuť.?/,?,. roru

-ffi}

Ing. Petr Hampl'- Sarosta města

V Příbramidne 26, 05. 2016

Miroslav Cihelka

-

zmocněný zástupce

Oprávněná

Povinná
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Opróvněný : dle listiny
Druh věcného břemene : dle listiny

Seznom sauřadnic (S-JrsK)

číslobodu
1734-119
1

3
4

5

GEoMETRlc
Pro rozsohu věcného břemene
vymezeni
k čósti pozemku

Souřodnice pro zópis do KN

7554a4.9l
755405,a4
7554a4.5a
755405,65
755404,26
755404.a2

plón
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1

1

2583/1 2

inr.ňfú:

a*,21.3.20't6

cna, 208l/2016

Nó|.zilo§tmi o Př.§nostl odpovldó pr&nlň pl.dPi§Oh,

vyhotoýiiel: ENERGON Dobřiš,s.r.o.
Průmyslovó l665

263
čísloplónu:

0l

(6to3trólnl úřod io!hl6sl § očl3]óvónlň porc..

Dobřlš

l784-6384,/2al5
KÚ pro Středočeský kraj
KP Praha-západ
lno. lvana krausová

PGP-626t2OL6-2Io
2016.03.29 10:00:17 CEST
Dosovodnlň vlogtnlkůň Po26mko bylo po§kylnuto molnóst
.dnóňí !. v l.réig 3 Probah.m nNdďoňých 6oť.h hrcnic,
n.řa br' oziočá.! PhdlPBonrm zPolob.m:

kv.

3
3
3

3
3
3

st.jnoDi9 óÝěil óld^ě óplóÝnaný

ďělil 0lédně op.&ňaftý žěměměrcry iňžéiýr:

ČllIo polotty 3.znom! úl.dně Dprenaáých

zéňěměňcttrh

kód

10592a0.86
a592a 1.56
0592a1_31
l 059200.58
l 059 99.98
059200.52

Čh]o pololry ilz^ómu

z.měh.lickicn

m",

z.ňědli.lý

úř.dna opr&na^ých

2583lI2

iňr.ňýd:

30.3.2016

T.ito st.jnopb odFV6ó 9.om.trickéňU
v dokuň.niocl kdfirdlnlho úřodu,

iňžéňý/:

crv, 379412016
plónu

v.1.1lloniclé

podoba Ulož.naňU

ověřcnl gtljnrpb! g.omctrbkého plóňU v li.ťňné podoB.

