Město Dobřichovice,

Vitova 61 ,252 29 Dobřichovice

IČ| oo241B1

Bankovní spojení; Česká spořitelna, a,s., č,ú.3BBo29319/o8oo
Zastoupení: Ing. Petrem Hamplem / starostou města
(dá|e

jen Eudoucí poviňňá

)

na straně ]edné
a

čEz Distribuce, a,s.

- Decl- lv-Podno,|, Teolicla 8'a 8 PsČ l05 02
oR Vedeném re]stříkovým soudem V (Jsti nad Labern oddil

se s'dleŤ Dec

zapsaná

V

B

V]ožka 2145.

c 24729035. D|C Cz24729a35
s předmětem podn kání- distr buce elektř ny na Zák adě lcence č, 121015583
bankovni spojeni ó ú 35-4544580267 la100 KB Praha

žastoupená na zákadě ji písemně udě]eného povéien ze dne 7,3.2014 evrd, č,I PoV/oU/82/0108/2014

Ing, Mitanem Šimákem, nar, 16.6.1956, zaméstnancem spol. ČEz Distribuce
(dá e

/

a.s

ien Budouci oprávněná")

dí!hé
(B!do!cioprá!něná a 8Udouci poV nná dá e spo]ečně též,,smluvnistrany"),
na straně

LZéVře niže uVece|ého

cie

rněsice a |ok! tlto

smlouvu o uzavřeni budouci smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu,, Všenory, Bíunšov,za stodolou - obnova
NN", č.st.lV-12-6007o43
(dá e ]en

t,smlouva o smlouvě budoucill)
číslolE.l2.6007043/í

pode ustanovenim § 1785anas §125]énás zál.ana ó a9i2c12 Sb oraa!skizákonik rpatnéFZněni
ldáe jen .cbaanský zákonik ) k píovedeni lstanoveni § 25 odsl 4 zžl.cna č. 458l2aaa Sb o 9cdnitkách
pcdr'káni a c VÝkonu státni spráVy V ene|getických oc!ě:,.,ici e . změně některych zákon,r dae ]en
ene:get ck]; zákon ) a pod e Zákona č 183i2006Sb.o úze-.rm!ánováni a stavebnim řádu V p atném zněni
ica e ]en .stavebnízákon"),

ělánek t.
úvodni ustanovení
Budouci opráVněnáje pTovozovatelem dstllbuční soustavy(dáe]en PDs') na územi Vymezeném jl jcénci na
distrjbuci e ektřiny uděenou PDS Energetlckým reguačnímúřadem Dstr]buční sousiava je provozována Ve
Veře]nérn zájrnu PDsmápovnnostZajštovatspoeh]Véprovozováni
obnovua rozvoj dlstribuční soustavy na
icencí jí Vymezeném územípřičemžpř Výkonu icencované činnost pokudjí do]de kzatíženíc]zínemovtosti
ie PDs povinen k této nemov tosti zřídit Věcné břemeno (s užebnost) podle energetického zákona, ]ako jeden Z
předpokladů pro pněni práV a povinností plynoucjch PDS z energetlckého zákona, ]akož si zajstit práVo
provedeni stavby dle příslušných ustanovení stavebního zákona
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článek ll,
Prohlášení o právním a faktickérn stavu
že je výlučným vlastníkem pozemků p arc, é, 2255,2264, v

Budoucipovinná prohlašuje,
k,ú,
Dobřichovice , město Dobřichovice, okl, Praha-Západ, zapsáno V kaiastru nemovitostí Vedeném
Katastélním úradem pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-Západ, na LV č. íooo1 ,

,,Dotěené nemovitostili)
Budoucí opravněná prohlašuje, že je na Dotčených némovitostech investorem stavby zařízeni distíjbuční
sousta\ry, ktefým je distribučníkabelové vedení NN (dále jen
distřibučnísoustavý') a že má
V úmyslu podat u místně avěcně příslušnéhostavebního úřadu"souést
žádost o Vydání potřebného §ovoleni ote
(

2

dále jen

stavebně právnich předpisů k realizaci účeludanému touto smlouvou

,

žéneni žádným způsobem omezena V práVu zřídit k Dotčeným nemovitostem
Věcné břemeno-sl!žebnost podle této smlouvy, že Dotčené nemovitosti nejsou zatíženyžádným žstavním,
předkupním, čijiným věcným nebo záVazkovým préVem, kteným by bylznemóznen účeltétosmioury,
Budouci
povinná proh]ašujq že jí nejsou známy žádné fuktické nebo pravni vády Dotčených nemovitostí, kienýrni
by byl
znemožněn účeItéio smlouvy.
B,udoucí povjnná proh]ašuje,

ělánek Ill.
Předíňět smlouvy o uzavřéni budoucí smlouvy o zřízeňí věcného břemené - služebnosti a
vlastni budoucí smlouvy o zřízeni věcného břemene - služebnosti

"aa-a:a-:aia s-a-,. ,a

s_aa-a:i ccdrainek pro !ZaVřeni Vlástni budouc sTnouVV ke zřizení
provozovanl zaiizen dlskbučn
s:::la,J'_:.cc e § 25 a.si 1 e-...3: a{é.o zá{ona a Ve srnys! obecných ustanovenio sužebnostr pode
'25; ež § 1266 občans<eia Zál].'i! .e3a. ai2]'ci jp.aVě s užeonósti nženýrskésitě Ve
.]26i§
s.nys u §
a nás občanskéhozákoi k.] Z ..]fcdr cl š:eio ]e'r-c cbsahL] a účeuoóroti zVáštní právní Ůpravo
stanoVené energetckým zakoneŤ Lcáe ien !,ěaae.lřererc ve VztahL] kViastni bUdo!ci smoU,/ě
o
zřízeniVěcného břernene siuže!nost dáie jen Vast.'sí:rcUVa ]

:,_,-aza-

,ěa^a-a

a'a-:-e - asaa-'sJžebacst _ ziiženi umjstěai a

2

srnluvní strany se za Účele. unrístění sot]část dstrbučnj solstavy na Dotčených nemov]tostech
a za
l]čele..n, Je]iho ]aro,Vozováni dohodly né zřizení Věcného břernene jehož obsánem;e práVo
B!doucí
0píavnene na DOtčených nen]ov tostech umístt zřid]t provozovai, opTavovat čnit Údržbu Úpravu obnovu
a Výn,]ěnu součást d stribučni soustavy,

3.

Buco!ci opráVnéný se zavazu]e po dokoncen sta,,b/ souaasti dslrbuanl So!]staVy provést zarněieni]eií
p:esné r.,.1ry a_Vyhotov]t technický podk ad
\geonreti.l ý o ěn pro Ýyznaceni rozsáhu věcného bremeúj.
',.'a:a,,: Vastní smouv! a zaslat BUdouci povnné písemnou výŽvu k Lrzavření Vlastní smouvy
]ejiž
.; .:a.] bude Vyhotovený geometrický plán pro Vyznačeni rozs;hu Věcného břemene na Dotóenyóh

-a-c!

t9slech

Pi€dpokádaný rozsah omezení Dotčených nernoVtosti Věcnýnr břemenem tvoří do ,í2 m
trasy
distribučního kabelového vedení NN v zemi a v pilíři , z toňo do s běžných metrů trasy vedeíí
v pozemcích se zpevněným povrchem , do 4 běžných metrů tras vedení v pozemóích
bez
žpevněných povrchŮ a nepřesáhne rozsah Vyznaóený V situačnírnsnirnku tvořícírn přilohu č, ] této
sm ouvy
5

Budoucí opráVněná Vyzve Ve ]hútě do

6

ka]endářnich rněsícú ode dne práVni

moc

koaudačniho

rozhodnuti/Vydání koaudaóniho soUh]asu jin]ž se povotup uzvani stavby součást distr]bučni
soustavy.
neiDozdě i Však do 5 let od Uzavřeni této sm ouvy o sm ouvě budoucí BudÓUcí povinnou
k uzavřeni V astní

sl].oYvy za podrninek s]ednaných tolto smoÚVou o srnouvě bldouci o ziizení Věcného břemene
5 UzeOnOsll (0ále ]en sTn oUVa o sm oL]Vé bUdoucÍ), spolu s VýzVou předloŽj
Budoucí opráVněná B!doucí
povjnne náVrh Viastnl srnlouVy Budouc povinná se závazu;e ÝJastni
im ouvu užavřít ne]pozdě]ido 90 dnú
ooe ole oon cer,/)7!/ a -á\,hL d|e to,]olo,s(al o.]eal
6,

Do doby lzavření vlasiní smlouvy jsou smluvní strany vázány obsahem této srn ouvy
o smlouvé buc]ouci
zavazujíse, že ne!čini žádné práVní an jné kroky které by Ved]y ke znrařenijejího úěelu

a

Z

se dohodly,,,ž_.,práVa odpovídajicí Vécnému břemeni, kjejichž Vznjku dqdé až zfízer'ím
_s]!ryll
Vecneno :T"ll
biemene na zákJadé Vlastní smlouvy, budoL] zřízena L]olatně, smiuvní shany se dohodly, že nad
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rárnec Výše popsané náhrady nemá Budouci pov nná za zř zoýané ýécnébřemeno nárok na žádné dalši
úhrady (např nájen,né)

Výše jednorázové náhrady Vyp|acená strané povnné za zřizeaí yýše popsaných práV odpovídajícich
Věcnérnu břernen] se účastníkysm ouVy pro uzavieníVlastnísmlouvy sjednáVá dohodou Ve !^/ši 1o00,- Kč
(slovy| ieden tisíc korun českých) za jeden metr délkový tras vedení v poz€mcích bez
zpevněných povrchů , 3o0o/- Kč (slovy| tři tisíce korun česloých) za jeden metr délkový třas
vedení v pozemcích se zpevněnými povrchy. celková finančnínáhrada bude činit do 28 ooo,Kč (slovy: do dvacet osm tisíc korun českých). Při sjednání výše náhrady dle předchozí Věty bylo
účastníkyvycházeno z předpokladu maxirná]ního celkového rozsahu věcného břemene podle článku lII,
odstavce 4 smlouvy, K lakto stanovené ceně Věcného břemene bude u plátců daně Z přidané hodnoty
př]počtena DPH dle zákonné sazby patné ke dni uzavření smouvy, Konečná výše náhrady bude
přovedena vyúčtovánímdle skutečnéhorozsahu zřízenéhověcného břemene a dle podmínek
splatnosti, sjednaných ve Vlastni smlouvé.

I

článek lV.
smlouva o přávu provést stavbu

a.Zak ]83]2l!.3sb,

o úze.n. Ť cjáioVáni a stavebnirn řádU ísiavébnízákon]

:-..,: .., --. , s.,. s.s: s a'lc.af.! a :eatzaci Výstavby souěásti distribučni soustavy a pro účey
':a- a'a: a's-š-.,- s::,:a-' - j'2aeŤ z'iz!]e Ve plospěch BUdo|]ci opráVněné jako stavebníka

.'azaa^- -a-ž s:3.aa sa,a2s: asi.b!aai so!s:3Vy zasáhne Dotčenénemovtost, podle Snrlouvy o
3- a-.a a-]a,a a'á.a a-a,as: s:a.aJ Sa..]aást c stribučni soustavy na Dotčených aemovtostech a to na
:3.. a:ě p'is LŠn:;a- !s:3.a.a^ s:a!eb:i-c zákona
2

3

Rozsah předpok]ádaného n,]ar-áriho cctče.: Dotčených nernoV tosti staVbou Součásti dstrbučni

soustavy je totoŽný iak ]e konkrétně V:r'značer V s tuačnirn sni.nku V přioze
srn ouvě budoucí ,

č 1 Výše uvedené Sm ouvy

o

Budoucí opráVněná touto sm ouvou o pláVu provést stavbu od Bldoucí povinné Ve sjednaném rozsahu
práVo provést stavb! podle přís]Ušných ustanovení stavebniho zákona přrjírná,

Účastnic této sm ouVy o práVu proVést StaVbLr se dohodl že Budouci opráVněná]e opráVnéna provádét na
Dotčenýcl nemoV tosiech Výstavb! Souóást distribuční soLrstavy prostřednictvim třetich osob.
VS.!,,,sostj s Výstavbou Součásti dstrbUčni soustavy se BUdouci poVnná dáe zavazuje urnožnt V
nezlittem rozsah! Budouci opráVněné, připadně jí !rčeným třetim osobám, přistup a přijezd na Dotčené
neŤc! tcst t] na Pozemky
5,

B!couci opláVněná se timto zavazuje V průbéhuVýstavby součást distribUčni soustavy nezasahovat nad
nezbytno! m]lu do Vlastn ckých práV Budouci povinné k Dotčenýrn nemovtostem Po skončenípraci
]e
Budcuai opráVněná povnna uvést stavbou dotčenou čási Dotóených nemovitosti součásti d stribuční
sol.]stavy do předchozího stavu a neni to rnožnés ohledem na povahu provedených prací do stavu
odpovídajicího předchozínru účelunebo LržiVáni Dotóených nemovtostí a bezprostředně oznámt tuto
skUtečnost Budoucí povinné

6,

Budouci povinná se zároveň zavazu]é poskytnout V rárnc přís Ušného iizení o Vydání potřebného povoleni
dle stavebně práVnich předpisú týkajícího se Výstavby součást] dstribuční soustavy Veškerou nezbytně
potřebnou souó nnost

7.

s

rn] uvni strany be ro u na Vědorn í že stejnopis této sm ouvy o práVu provést stavb u (Vč, sm oUVy
o sm ou Vě
budouci, která ie na téželstně) bude použit pro účelyVydáni potřebného povo]ení dle stavebně práVnich
předp sů k účelusiednanému sn]louvou o práVu zříd t stavb! jako dok ad o práVu za oženérndanou smlouvou
provést na Dotčených nernoV tostech pod e č. ll, stavbu V sou adu se siavebním zákonern,

článek V.
ostatní uiednáni
1.

B,udoucí pov]rná se pro přjpad převodu V]astnického práVa k Dotčeným nemovitostern sm|uvně zavazuie
převést na nabyvatee Dotčených nernovtosti zároveň práVa a povinnost VyplýVajícíze srniouvy o srŤ]louÚé
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b,ooLC á sŤlo-,. o olá/- o-o,es. š-l
,o, a BLoo.( oo.é."elésé zéVal-je r IoŤLIo p-e!oo- p,a/ a
oosly1-o,t
!es\e,oJ
::/in1o:I'ZIelo,sŤou!v
"ezoJl-ou *.C,.:".t Ěi"álť, p"v-ra s,,e réoo-a ze
0o,Jse^n záVézl- p-evesl p-a/é a oo.-.o.t o',no-c
z ,,ie -veae,,;;;;irr':;.]abl.ále,e Dolče-/Cl
nenrovrtostj zakiada Budoucl oorávnenc pra"o '"u

"lrr"ái,'št"a"ř

sol.]Vislosti s uvedenýrn porušenírŤr této
sm ouvy

ilř;-';ř

ď"a"

vznikne v přičinné

P'a.JaooÝlJ-nosfV/o,Výa'c,zesŤ,oLÝ,o_saa'oLVebuooLc

asn,oLvyop.aVL olovesl sla\,o_ p,ecnéze- rá
oía,-,-ěst-oceS.l,]\-c'srar.1-.-e5árrrr.u,l s.eo,ov- -ast,,pce!.ej'r^
oiiarei sez"arL

Nákady spo]ené s Vyhotovením Vastni sm|ouvy, geornetrrckeho
plánu a podanim náVrh! na Vklad do
-]enor tosi Vc spra,,10oop;l<Uzér!,"oo-"r"-oooo,ou';.iro-r;;;""T;;#"d;r"lasll-nelovlLoctse
katastru
zaVézU]e Uhréd t

B!doUc opíáVnéné,

čláňek vl,
závěrečná ustanovení

S-,,-.t,é',, s.]- coJos, aal,-zL )a
0,, cLL<l, je e .. s,oooo-e ea l e_s-íoU.aosŤo,\éoJooLc'ésí-,]|ouvaop.é\Lpío!esIsiavo- ooqéle'. soJhas
SŤ aL,e a s- a-,a bJaa!a'e
ó praJ! provest stavbu anuže byt rnénena
nebo dop]ňována pouze
::,-:- ,.:s:,.-ě a s.,.-:.l sŤioJV:
piseriných dodatl,u, 2a pruOporl"J"
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,éo.e
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ler Io zan ř B Jdouc oor ,rr e""";.i.1
oe7;o,
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;;;

J.i]

smlolva o srnlouve budouc| a o pravu zrl.
ledno;;;i;ve-, i ;;d;,. j[;li'J"'"

Dov,nrd obo.z
5.

a

'

Sora;si

",

;#;l""i:nar/e

trecl stejnop,sech, / nicnz Budo

lc,

tero smloU!} ]e]e]

iuacn sn anel se Ze[resem přecpokáda|ého
_s
|ožSahu Věcného břemere
Zap]s a usnesen ť,]4 z i2
]eanáni Rady města Dcbřchovice konanéh; dne 5 2 2o13
Ťa:. sŤ o!Va a práVníVztahy z niVyp
ýVajicise řídi práVniri řádem Českérepubl]ky
]']é :

P- :-: - ^'
-

:"';-?;X';;;"fl:, [i"':J["í: |,i1|o,119.t óez.o,.t,i5uce a,s. ]ako srn]uvní strany sarna osobě
,-,
,. poo-,.. a.. -.o=i"".,,"i,".I il,- i"].',]l],.,l,;;:
"<,7éLo'
),e9strlrs-'l."i SŤL\-'sl.a_rJ,seza.a7J] le oo\-d ,;i.,'.l'i:,*a;,:l'-'i;r"ii,":
o, ,

7éLo-é o leg,s-- sŤ

8
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--,

"|

J, *é,o do, L oos!}tnoJ

s,

,,uio r"",

Tt]to srn]ouvu schvál ]a RaC]a
rněsta Dobřichov ce na 38,

Jni.íirka. lr lqk a,. ...,4.,

3Jn

o-"itá'. .,"r"l."n telo sŤ,ouv/

"".^u]o.'n"ioi-aou a.o-,.-oa,,

zasedání kananéfi] dne 14 2.2a17

V K adně

dné ,4l.

! l0/v

ěEz oi§třlbuee, €.:.

tng, eetr Hampt

Ue( i, Dě. n lv.Podmok|ý
]0p ]Lla €74ia

Psi rc5

--l

starosta města Dobřichovic

a2

Zmocněný zástupce:Ing. Milan Šimák
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L EGE NDA
PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEDENi NN 0,4

l

PROJEKTOVANE KABELOVÉ VEDENl NN 0,4

l

PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN 0,4

l

PROJEKToVANÉ KABELOVÉ VEDEN] NN

@,4

PROJEKTOVANÉ (ABELOVÉ VEDENj NN 0.4
PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEOENí NN 0,4

,-] ,.

l

PRoJEKTOVANÁ J]sTlc] SKŘjŇ TYPU "Ss" ,,
PROJEKTOVANÉ lJZ€MNĚNI

t5

Ohmů 120 m í

STAVAJiC] KABELOVÉ VEDEN1 NN 0,4 kV

SiÁVAJlC] KABELOVE VEDENl NN 0,4

kV

9TÁVAJlC] KABELOVÉ VEOENi NN 0.4 kV

sTAv4Jjal lNsTALAčNi KABEL!VÝ Pi]íVOl]

|
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_32. ieananí Rady měsla Dobřichovice
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í4. Věcná břemena uloženíinženýrských
sití
laJemn;k pieolozll jaoé .avln
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s Il, Tato ce.a je "Ěnž
všaK .eade\válne
vyso^a v prlpadecn žp §A ,á..l."
'l,'š""
^
oovrcn a Plovozovatelé tJlo cenL
Y
nea\ceptJj'. vysreo^em je, ze :;;
"""
:
lao', U'oze^;novych kaoe|u
oo z"me á o"-o-ru,
l'|,..'l s|o-P,],
"tzleho nape,l
TajemliK
proro
orpad J|ože-, -aoe,u oo]e]pe.
nav,hl
"iu"",i,.ňran"'1::1:l:
pouz,t pio
";"",'1lňU' l "
acé Čl Zele.ero paSL sa7bJ Vé Vyš, loOO_h;
._ oe/-,, -el
Us^ase-' Eaja |azr.x]a že cera
klel

,1.žt/ -že-/rskicn
to.,'"it

Potwzujije

ac

a'l

:::|"^ÚČtovat za vécná břemena uloženía
ťi!"!:
,e;;;,;
",,

čc|c|. rž i,

,::-:",:: ;,:,:'"1 "":;":""r::í?,ili["i"

text ]e identický s oVěřenýnr
žápisem z uvedeného jednáni Rady
rněsta

M 9 r, Petr fl§l'ilf i[i]i."

Prchal

?ái",1,1]]ij:'

1,4gr, Petr Prchal
ta]emník ]\4ě Ú Dobřichovice

k
,,
ll
h

