t

Mě§to Dobřichovice

lČ:00241181
DlČ: cz0o241181
se sídlem:252 29, Dobřichovice, Vitova
Zastoupená: lng. Petrem Hamplem - sta.ostou obce
Óisto účtu:388029319/o8oo
(dále

jen,,Budoucí povinná")

na siraně jedné

a

ěEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín,Děčínlv-Podmokly, Teplická 87418, PsČ 4o5 02
zapsaná v oR vedeném rejstříkov]ým soudém v Ústi nad Labem, oddíl B, , v|ožka2145,

|č 24729035, DlČ Cz24729o35
- dislribuce élekiřiny na ákladě licence č. 121015583
bankovni spojení: č.ú,35-4il4580267, KB Praha

s předmětem podnikáni

zastoupena na záktadě písemně udělené plné moci ze dne 18.2.2016 evid-č, PN4/ll - 049120'16
společnostíEL_EKTRoMoNTÁŽE s-r.o., se sídlem Lety u Dobřichovic, Polní 45o, PsČ 252 29, lČ :
25741101, D|c: Qz25741101, zápis v obchodním rejstřiku vedeném Městským §oudem v Píaze,
oddí! c, Vložka 65992
(dále jen

"Budoucí opřávněná")

na straně druhé

(Budoucí opráVněná a Budoucí povinná dále společně též,§lnluvnístráíyll),
uzavřeli nížeuvedeného dne měsíc a roku tuto:

smlouvu o uzavření budoucí smlouvtl o zňzeni věcného břenene
služebnosti
přávu
provést
a smlouvu o
stavbu ě. lv-,l2-6o2oí 96níBio,t
Dobřichovice, sadová p. č. 137276 - kNN

-

podle u§tanoveními § 1785 a násl., § 1257 a násl. zákona č. 8912012 sb., občanský zákoník,
V platném znéní(dále jen ,,občánský ákoník'), k prcvedeni ustanovéní§ 25 odst. 4 zákona č.
458/2000 sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státni spráW v energetických odvěivích a o
změně někteFich ákonů (dále jen ,,energetický ákon') a podle zákona č. 183/2006 sb-, o územním
plánování a stavebním řádu V platném znění (dále jen ,,stavební ákon").

čtánek l.
úvodníustanovení
Budouci oprávněná je provozovatelem distribučnísoustavy (dá]e jen ,,PDS") na územívymezeném ji
licencí na distribuci elektřiny, udělenou PDs Energetjckým regulačnímúradem, Distribuční soustava je
plovozována ve veřejném ájmu, PDs má povinno§t zajištbvat spolehlivé provozování, obnovu a
íozvoj distribučnísoustavy na licenci ji vymezeném území, pňčemžpři výkonu licencované činnosti,
pokud jí dojde k zaliženícizi nemovitosti, je PDs povinen k této némovitosti zřídit věcné břemeno
povinností
(služebnost) podle eneígetickéhozákona, jako jeden z předpokladů pro plněni práV
plynoucích PDs z energetického ákona, jakož isi zajistit práVo provedení stavby dle příslušných
ustanoveni stavébníhozákona.

a

článek ll.

Píohlášenío přávním a faKickérf| stavú

1.

Budoucí povinný prohlašuje, žeje \^ilučnýrn Vlastnikem:

a)

pozemku paíc. č. 1372/60
v katastru nemovitosti

V

k,ú. Dobřichovice, obec Dobřichovice,, okr, Praha-ápad, zapsáno

vedeném Katastrátním úřadem pío středočeský kraj, Katashální

pracoviště Praha-ápad, na LV č, 1 0001
(dále jén ,,Pozemek")
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r
Budouci opíáVněná prohlašuje, že je na Dotčených nemovitoslech investorem slavby zařizení
distribučnísou6tavý') aže má
distribuční soustavy kabelového vedení NN (dá|e jen
"součást

v úm}slu podat u místně a Věcně příslušnéhostavebního úřadu žádost o Vydáni územního souhlasu /

územniho rczhodnutí/ se siavbot] součásti diskibučnísoustavy.

Budouci povinná prohlašuje, že není ádným zpúsobem omezena V práVu zřídit k Dotčeným
nemovitostem Věcné břemeno-služebnost podle této smlouvy, že Dotčenénemovitosti nejsou
zaíiženyžádn,ým áslavním, předkupním, čijiným věcným nebo závazkov,im právem, kter.ým by byl
znemožněn účeltéto smlouvy, Budoucí povinná píohlašuje, že jí nejsou známy žádné faktické nebo
pnáVní Vady Dotčených nemovitostí, ktenimi by byl znemožněn účeltéto smlouvy,

článek ltl.

Přédmět smlouvt/ o uzaÝření budouci srnlouvt/ o zřízení věcíéhobřenéne služebnosti a vlastrtí budoucí smlouvy o zřizení věcného břemene ,
slúžebnosti
1.

Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek pro uzavřeni Vlastní budoucí smlouvy ke zřízeni
a vymezení Věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístěni a wovozováni zařízeflí
disřibuční soustavy podle § 25 odst.4 energetjckého ákona a Ve smyslu obecných ustanovení
o služebnosti podte § 1257 až § 1266 občanského zákoníku, nepodléhajicí úpíavěslužebnosti
inženýrskésitě Ve smyslu § 1267 a násl, občanskéhoákoníku z důVodu odlišnéhojejiho obsahu

a

účeluoproti zvtáštní právní úpravě stanovené enercetickým ákonem (dále jen "věcné
vlahu k Vlastní budoucí smlouvě o zřízeníVěcného břemene - služebnosti dále jen

břemeno", ve

,,Vlastní smIouva"),
2.

3.

smluvní skany se za účelemumistění součásti disiribučnísoustavy na Dotčených nemovitostech
a za účelemjejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo
Budouci opráVněné na Dotčených nemovitostech umístit. ďidii, píovozovat, opravovat, činil
údržbu,úpravu obnovu a Výměnu součásti distribuční §oustavy.

Budoucí oprávněný sé zavazuje po dokončeni stavby součásti disřibuční soustavy provést
zaměreni jeji přesné polohy a Vyhotovi! lechnický podklad (geometrický plán pro vrznačení
íozsahu věcného břemene), vyhotovit Vlastní smlouvu a zaslat Budoucí povinné písemnou Vlizvu
k uzavřéníVlastní smlou!ry, jejiž přílohou bude vyhotovený geomeirický plán pro Vyznačeni
rozsahu Vécnéhobremene na Dotčených nemovitostech, dojdé-li věcným břemenem kdotČení
pozemkU, popř, situačnísnímek umistění součásti distribučni soustavy, dojde-li věcným
břemenem k dotčení budovy.

4-

Přédpokládaný rozsah omezení Dotčených nemovitosti věcným břemenem činí7 m délkových
nepřesáhne rczsah vyznačený v situačnímsnímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.

a

Budoucí oprávněná Vyzve Ve lhůiě d9_]i!a|9E|éhí9b_ú!9iEiode dne práVní moci kolaudečniho
rozhodnutivydání koáudačního souhlasu, jímžse povoluje užíVánístavby součásii distribuční
soustavy, !]ajpQzdqjiJĚak]9_]L|é od uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí, Budoucí
povinnou k uzavrení Vlastní smlouvy za podmínek sjednaných touto smlouvou o smlouvě
ÚUdoucí o zřizéníVěcného břeméné - služebnosti (dále jen smlouva o smlouvě budouci). spolu
s v}žvou prédložíBudouci opráVněná Budoucí povinné, náVrh Vlastní smlouvy, Budoucí povinná
sé zavazuje V'astni smlouvu uzavřít nejpozději do 90 dnú ode dne doručeni VýzVy a návrhu dle
tohoto ustanoveni,
6,

7.

Do doby uzavření Vlastni smlouvyjsou smluvní slrany Vázány obsahem této smlouvy o smlouvě
budouci a zavazuji §e, že neučinížádnépráVní anijiné kroky, ktéréby vedly ke zmaření jejího
účelu.

smluvní stíany se dohodty, žépráva odpovídajícívěcnému břemeni, kjejichž Vzniku dojde až
zřízením Věcného břemene na ákladě Vlastní smlouvy, budou zřizena úolatně. smluvni strany
se dohodly, žénad rámec Výše popsané náhrady nemá Budoucí povinná za zřizované Věcné
břemeno nálok na žádnédalšíúhrady (např. nájemné).

Výše jednorázové náhrady vyplacená straně povinné za zíizeni výše popsaných

práV

oópovíbajicich věcnému břemeni bude činit 1.600,- Kč /slovyjeden tisíc šest set korun českých/

(dále také jen ,,náhrada")
smtouvou,

ak

poskytnutí náhrády dojde

za podmínek sjednaných

V]astní
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článek Iv.
smlouva o právu plovést stavbu

t

1.

2.

V souvislosti s přípravou a realizací výstavby součásti distribučni soustavy a pro
účelyúzemníhoa stavebního řizení před příslušným stavebním úřadem zrizuje ve prospěch
Budolrci opráVněné jako stavebnika V rozsahu, v němž stavba souésti distribučni soustavy
zasáhne Dotčenénemovitosti, podle smlouvy o smlouvě budouci, právo prcVést stavbu součásti
distribučnísoustavy na Doičených nemovitostech a lo na ákladě příslušných usianovení
stavebního zákona-

Budoucí povinná

Rozsah piedpokládaného maximálníhodotčení Dotčených nemovitosti stavbou součásti

distribučni soustavy je ve vžahu k Pozemkům totožný jak je konkrélně Vyznačen V situačním
snímku v příIoze č. 1 výše uvedené smlouvy o smlouvě budouci,

3.

Budouci opíávněná touto smlouvou o právu provést stavbu od Budoucí povinné ve sjednaném
rozsahu pláVo provést stavbu podle příslušných ustanoveni stavebniho ákona prijímá.

4.

t]častnícitéto smlouvy o právu prcvést stavbu se dohodli, že Budoucí oprávněná je opdvněna
provádět na Dotčených nemovitostech Výstavbu součásti distíibučnísousta!ry prostřednictvím
třetích osob. V souvislosti s výstavbou součásti distribuční soustavy se Budoucí povinná dále
zaýazui)é ulnožnitv nezbytném rozsahu Budoucí oprávněné, případně jí určeným třetím osobám,
přistup a přijezd na Dotčenénemovitosti, tj, na Pozemky.

5,

Budoucí opíavněná se tímto zavazuje v průběhu výstavby součásti distribuční soustavy
nézásahovat nad nezbytnou miru do vlastnických práv Budouci povinné k Dotčeným
nemovitostem. Po skončení prací je Budoucí opévněná povinna uvést stavbou nedotčenou část
Dotčených nemovitostí součásiídistribučnísoustavy do předchozího stavu, a nenÍ-li to možnés

ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícíhopředchozímu účelunebo užíVání
Dotčených nemovitostí a bezprostředně oznámit tuto skutečnosi Budoucí povinné.
6,

Budoucí povjnná se zároveň zavazuje poskytnout v rámci příslušnéhořízení o vydání územního
souhlasu / úZemniho lozhodnuti / ti4Gjícího se výstavby součásti distíibučnísoustavy veškerou
nezbytně potřébnou součinnost,

7.

smluvni strany berou na vědomí, že stejnopis této smlouvy o právu provést stavbu (vč. smlouvy o
§mlouvě budoucí, která je na téželistině) bude použit pro účelyvydání potřebného povolení dle

stavebněprávních předpisů k účelusjednanému smlouvou o právu zřídit stavbu jako doklad o práVu
založeném danou smlouw provést na DotčenFh nemovjtostech podlé čl. lL stavbu v souladu se
siavebním ákonem,

čláňékv.
ostatní uiednárrí
1,

Podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o pravu zřídit stavbu Budouci povinná, je-li
frzickou osobou, jako subjékt údajúpotvrzuje, že Budoucí opÉVněnájako správce údajůsplnila vůči
,101/2000
sb,, v platném
ní, jako subjektu údajůinformační povinnost Ve smyslu § 1í ákona č,
znění, týkajícíse zejména provádění zpracování osobních dat subjektu údajův interním informačním
syslému správce údajůpouze k účeludanému uvedenými smlouvami, bez využití jiného
zpracovatele údajů,Budoucí povinná, pro případ, že je fyzickou osobou, jako subjekt údajúrovněž
prohlašujé, žési je vědoma všech svých ákonných prav V souvislosti s poskytnutím sv,Fh osobních
údajůk účeludanému smlouvou o smlouvě budoucí a smlouvou o právu zřídit stavbu, Budoucí
opráVněná se VŮči Budoucí povinné, je-li frzickou osobou, zavazuje při spráVě osobních ÚdajŮ
Budoucí povinné využivat je a nakládat s nimi pouze k účelusjednanému \/Fe uvedénýmj

smlouvamia v souladu se žkonem.

2,

Budoucí povinná se pro případ převodu vlastnického péVa k Dotčeným nemovitostem smluvně
zavazuje převést na nabyvatele Dotčených nemovitostí zároveň práva a povinnosti vyplýVající ze
smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu a Budoucí opráVněná se zavazuje
k tomuto převodu práV a povinností z této smlouvy poskytnout veškeíou nezbytnou součinnost,
Budoucí povanná sije vědoma, že porušenim ávazku převést p.áva a povinnosti plynoucí z v}'še
uvedených smluv na nabwatele Dotčených nemovitostí, zakládá Budoucí opéVněné práVo na
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náhradu škody, pokud tato škoda vznikne v příčinnésouvislosti s uvedeným porušenímiéto

smjouVy,

3.

Pláýa a povinnosti VyplýVajícíze smlouvy o smlouvě budouci a smlouvy o právu provést stavbu
přecházeji na právni nástupce smluvních slřan, které se zavazují sVé právní nástupce s jejím
obsahem seznámit,

4.

Náklady spojené s vyhotovením Vlasiní smlouvy, geoméhickéhoplánu a podáním náVahu na vklad
do kátastru némovitosti, Vč. §pravního poplaiku za vklad píáva odpovídajícího Věcnému břemenido

kalaslru nemovitostí sé zavazuje uhradit Budoucí opráVněná.

článek vl.
závěřeěná ustanoveíí
1-

smluvní strany svými podpisy pohrlzu)i, že smlouva o smlouvě budoucí a smlouva o právu
provést stavbu byly sepsány dlejejich svobodné vůle a s jejim obsahem souhlasí,

2.

smlouva o smlouvě budoucí a smlouva o práVU provést stavbu můžébýt měněna nebo
doplň.ována pouze formou Vzeslupně čislovaných písemných dodatků, za předpokladu úplné
bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění bť nepairných odchyl;k, s prédpokladem
jejiho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, jákákoliv úsiníujednání Ó z;ěnách
těchto
_

smlUV bUdou povazována Za píáVně neplatná a neúčinná,

smlou.ýa o smlouvě budouci, jakož ismlouva o právu provést stavbu zaniká v případě
nemožnosti plněni ve smyslu ustanoveni § 2006 a násl, občanského ákoníku z dŮVodu Vzniku
neodstranitelné překážky, nevwolané Budoucí povinnou, pro kterou nebude moci Budoucí
opnáVněná součást distribučnísoustavy zřídit, V případě ániku Uvedených smluv z důvodu, dle
předchozí věly se Budoucí oprávněná zavazuje tento ánik Budoucí povinné bezodkladně poté,
co se o něm dozví, oznámit,
4.

SmloUVa o smlouvě budoucí a o práVu zřídil stavbu je vyhotovena V 5 stejnopisech, z nichž dva
§tejnopisy obdžíkaždá ze smluvních stran a jeden stejnopis obdžímísině přísluiný stavební
úřad,

5,

Budouci povinná prohlašUje, 4e ai_zení_ Yěcného břemene podlé této smlouvy schválila Rada/
řatEpltgl§tvo obcé drre č . 4p- /7- //tr Ve sm}slu Ust, § 102 odst. 3. ák.č, 128/2000 sb.. o
obcich,

6,

součástítélo, resp, výĚe uVedených smlUVjsou jeji:

_

Pňloha č, 1 - sltuačni snínek se ákř6§€m
předpokládaného t@sahu \€cného bfumene
Pňloha č. 2 - Kopie plnó moci eÝ č. PM/ll - o49/2o16

7,

Tato smlouva a práVní váahy z ní vypl}rvající se řidí právnim řádem Českérepubliky,

&t ?t

n!,'rlťr;o,u

V Letech dne 10.8,2016

@
,'52 29 L€tY

"^

|57 4110,1,

U

Dobňďlovic

Dlč c72ý41101

Distribuce, a.s.
Budoucí opráVněná
zmocněný zástupce , ELEKTRoMoNTÁŽE

§,r.o,
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EVDENČNl Č,: PM/ll - 049/20í6
ěEz Distribuce, a. s.

'

zapsaná

V

se sidlem Děčln, Děčin lv-Podmokly, Teplická 87418, PsČ 405 02,
lč:247 29 o35. DlČ Cz24729o35,
obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem V Ústi nad Labem, oddfl_B, vložka 2145,
zastoupená předsedou představenstva lng. Richárdem vidličkou, MBA
a mísaopředsedou představenstva lng. Vladimirem Budinským, MBA
(dáte jen

"zmocnitel")

zmocňuie
ELEKTRoMoNŤÁŽE s.r.o.

zmocněnce:

Lety, Polni 45o, okres P Éha-západ, PsÓ 25229

sídlo:

257411o1

Dlč:

cz25741101

Pravnická osoba zapsaná v obchodním €siříku
vložka 65992,
(dále jen

vedeném u Městského soudu v P,aze, oddíl c,

"zmocněnec")

aby v procesu t/ýstavby žařízenídistribúčnl soustavy elektrické energie činil za zmocnitele vrámci
poámíirek danýcÍr příslllšnýmipráVnimi Předpisy s doičenými subjekty a pied přislušnými orgány tato
právnljednánl a jiné úkony|

1,

Prcjednávat Umístění staveb zařizení distribučnísoustavy (dále jen "stavbr) a podmínky
umistění€taveb na cizích nemovitých věcech (dáte jen ,Dotčenénemovité věci!) sjejioh
vlastníky a jinýmiv úvahu přicházejícími opráVněnými subjekty,

2.

Zajišťoval v nezbytném rozsahu k účeludanému tímto zmocněníín ve prospěch zmocnitele
k Óotčeným nemóvitým věcem věcná a jiná prava a s nimisouvisející potřebná práVníjednání
a jiné úkony, tj. aby za zmocnitele zejména:

a)'

užaviral smlouvy o uzavření budouc[ smlouvy a vlastni smlouvy ke zřízeni věcných
břémen (služebností) ve smyslu a k účeludanému zákonem č,458/2000 sb,,
energetjciý'azákon, vé zněnl p;zdějšich předpisů, ná Dotčených nemovitýoh Věcech,
podepisoval náVrhy na vklad téchto věcných práv do katastru
zajišřoval

b)

zajišťovala podepisoval návrhy na Vklady práv do katastru némovitosti,
pril'imat ooručovánépísemnosti adresované ťdy na doíučovaciadÉsuuvedénou
v náVrhu na vklad do katastru nemovitostí, včetně všech oznáméní či\,ýzev V prúběhu
Vklado\^ich či jiných řízeni vedených katastíálním úřadem,
činil v;ouladir i příslušnými pávními predpisy vůčiVěcně a místně příslušným
vyvlastňovacím úřadům návíhy na nucené omezení vlastnického práva k Dotčeným
nemovitým věcem,

ci'

d)

nemovitosti,

3,

sjednával podmínky a podával návrhy, žádosti a uzavíral smlouvy (dohody) Vztahujícl se ke
zilgstnrmu' užíváni pozemních komunikací a užíváníveřejných prostranství a k účelu
uvedeŇmu v odstavoi 3, přijímal písemnosti.

4.

Podáva| náVrhy, žádosti a činil dalšípráVní jednání a jiné úkony v přlslušných řizeních dle
k umístění,
stávebně
fŮvnich předpisů dalších§ouvisejících píáVních pňedpisů
úžemní
řízení,
(zejména
jejich
ohlášení,
kolaudaci
odstraňování, změně a realiiaci staveb a

-

a

stavební řízeni, kolaudačni Fízeni, popl, oaaťení kolaudačnlho souhlasu nebo ožnámení
záměru započéti s užíváním)a kdanému účeluzajišťoval veškerépolřebné podklady a
jako stavebníka,
k účeluuvedenému v odstavci4. přijimal písemnosti, dále,též za zmocnitele,
jiné
opíávněné organizaci
plnil oznamovací povinnost vůčiÁrc-heologickému ťlstavu ÓR, popř,
ie smystr,r ustanovení § 22 odst.2 zákoná č.20/1987 sb., o stiátni památkové péči,ve znění
pozdějších předpisů.

Dále pak, aby zajišťoval poskytováni finančníchnáhrad Vlastnikům Dotčených nemovitých
věcí Ve Výši a za podmínek sjednaných ve smlouvách a dohodách, uzavřéných v rámci účelu
daného tímto zmocněním, Co se týče poskytováni náhrad, tak !^o náhrady je zmocněnec
opráýr,én závazné za zmocnitete platně sjednávat pouze písemnou formouV souvislosti s předmětem zmocnění, uvedéným výše v odstavci 2. pod písm, c), d),
v odstavci 3- a v odstavci 4. je Zmocněnec opÉVněn za zmocnitele činit před příslušnými
orgány, aj, v úvahu přicházejícími subjekty, veškera píáVníjednání a jiné úkony, tj, zejména
činit a podáVat zákonem stanovené návrhy á podání, brat §,to návíhy a podání zpět, podáVat
opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návžích a podáních, jakož se jich i vzdávat či

je brat žpět,
5,

6,

Zmocnitel opravňuje zmocněnce dále udělovat k účelu,za podmínek a V rozsahu danému
tímto zmocněním téžsubstituční zmocněnijiným osobám,

Zmocnitelsi pro platné uzavírániVéšker,ých smluvn'ch závazkových lziahŮ zmocněncem za
zmocnítele dle tohoio zmocněni, jakož i pro jiná jím činěná práVní jednání a stejně tak pío
činěnl zmén těchto smluvních závazkových vztahů aj, právních jednání v rámci tohoto
zmocněnt, rovněž v případech kdy to Výslovně není stanoveno zákonem, výhradně vymiňL]je
pIsemnou čijinou zákonem vyžadovanou formu, je-li zákonem Vyžadována forma přísnější,
s vyloučenímmožnosti změn smluvních záVažkových vztahů aj. práVnich jednání k účelu
danému tímto zmocněnim v jiné než písemnéči jiné žákonem Vyžadovanéformě, je-li
zákonem Vyžadována forma přísnějši.

Touto plnou mocí se nahrazují a rušíveškeré doposud vydané plné moci výše uvedenému zmocněnci.

Tato ptná mocje vydána na dobu Určitou, a to na období jednoho roku od jejího uděIení.

v oceinc one,.,,.,1,9.,:!!:.!!]§.,.
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a. s.
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