Město Dobřichovice

se síd]em Dobřichovice, Vítova 61, PsČ: 25229

lc: 00241 181. Dlci 00241'181
bankovníspojení: č účtu388029319/o8oo Vedený u Óeské spořitelny, a,s,,
zást!pce lng Petr Hampl stalosta města
allaď,|-,
t Lova:,p c:lab n
xov
(dá e ]err strana Povinná")

čEz Distribuce,

c}"avtee,.

Z

a, s.

se sídlem Děčín,DěčIn lv-Podrnokly, Teplická 87418, PsČ 40502
zapsaná V oR Vedeném rejstříkovým soudern v Úsií nad Labém, oddíl B, u|ožka2145,
|C: 24729035 , D|c: cz24l29035
s předmětem podnikánl - distrib!ce elektřiny na základě licence č, 1210í5583
bankovníspojeni: č.ú,3 5-454458 0267/01 00, KB Praha
zastoupená na základě jí písemně udělené moci ze dne 10,3.2017 eV- č. PMll

-

113D017

společnostíEs PRoJEKT s.r.o.
se sídlem Louny, Louny, Školní2641,PsÓ 44oo1,
zapsanou V oR Vedeném Kraiským soudem V Ústí nad Labem, oddíl c, Vlorka 6811,
lČ: 60281 766, DlČ: cZ60281766,
ktero! zastup!je JaroslaV KoVařík, jednatel spo]ečnosti
(dále jen strana

,,oprávněná")

(společně dále též,,smluvn í strany")
uzavřely nížeuvedeného dne měsíc a roku tuto:

smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
é, lv -1 2-601 7 321 NB l P oo 1
podle ustanovení § 1257 a nás], zákana č.89l2a12 sb., občanského zákoníku a ustanovení § 25 odst, 4
zákona č, 458/2000 Sb,, enerqetického zákona,

článek l.
úvodní ustanovení
opráVněná je provozovatelem distribučnísousiavy (dále jen ,,PDs") na úzerníVymezeném licencí na
distrjbuci e ektřiny L.]dě]enou PDs Energetickým regulačnímúřadem, Distribučni sousiava je provozována Ve
Veřejném zájmu, PDs má povinnost za]ištbvat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy,
přičemžpokud dochází k umísiěnízařízení distribučni soustavy na cizí nemovitost je PDs povinen podle §
25 odst, 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídii Věcné břemeno (služebnost),

článek tt.
Přohlášení o pnávním a íaKickémstavu
1,

Povinná ;rohlašuje, že je Výlučným Vlastníkem

-

pozemku p,č, 139/1, ostatní plocha, V k.ú, Dobřichovice, obec Dobřichovice, okr. Praha-západ,
zapsáno v katastru nemovitostí Vedeném Katastrálním úřadem pro středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha,západ. na LV č.10001
(dále
2.

jen'Dotčená nemovitost' nebo

téžjen'Pozernek'),

oprávněná je Vlastníkem stavby zařízení distribučnísousta\ry kabelové vedení vN (dále jen
'zařízení distribučnísoustavy'), která se nachází mj. na Dotčenénemovitos$. Zařízení
distribučnísoustavy je inženýrskou sítívesmyslu § 509 občanskéhozákoníku,

stavba

Dobi chov ce poz

7 ak á7k

l\J

a

-12,6a1

7

321

ó

155/2. kVN

článek lll.

Předmět smlouvy
PoVinná, jako Výlučný Vlastník Dotčenénemovitost, Zřizuje k Doičenénemov tostj Ve prospěch
opráVněné Věcné břeineno podle § 25 odst 4 energet ckého zákona

obsahenr Věcného břemene je práVo opráVněné Urnístit, provozovat, opravovat a ldržovat Zařízeni
distribuČlli soustavy na Doičenénemovitostr. provédět jeho obnovu, \.ýměnu a rnodernizaci, a
pov nnost PoV nné Výkon těchto práV skpět (dá e jen ,,věcné břemeno"),
Rozsah Věcného břen,]ene na Dotčenénernovltost podle této srnlouly je lymezen V geometrjckérn
pánu Č, ']855-299/2017. potvrzeným Katastrálním úřadern pro stiedočeský kraj, Katastrá ní pracov]ště
Práha-zápa(] d|e25.5.2a17,č 145212017, Geometrický pánje pří]ohou této sm ouu/,
Věcné břemeno zříZenétoUlo srn ouvou se sjednéVá na dobU neurčitou,

článek lV.
platební
podmínl§l
céna a
1,

2.

Věcné břemeno podle této smlou\y se zřizuje jednoráZovou náhradu Ve \/ýši 49lo,- Kč (slovy:
čtyřitisícedevět9etdeset korun česloích)k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty.
Jednorázovou náhradu uhradí opníVněná na základě faktury (daňového dokladu) Vystavené Povinnou
se splatností do 30 dnů od doručenífaktury, Povinná je oprávněna Vystavit fakturu až po doručení
\yrozurnění o povolení vkladu práVa odpovídajiiiho Věcnému břemeni dle této smlouvy do katastru
nemovitoďí a obdrženíobjednávky vystav€né oprávněnou. Za datum ždanite]ného plnění je
považován den práVních účinkůvk]adu, tj. datum podání návrhu na Vklad do KN, Povinná bere na
Vědomi že objednáVka nebude obsahovat DPH. objednáVka bude Povinné doručena na emailovou
adesu, příp. korespondenční adresu uvedenou Váhlaví této smlouvy djo 21 dnů od UZaVření této
smlou\,y,

3,

Povinná se zavazuje,

že Vedle náležítostístanovených platnými práVními předpisy, bude

faktura

obsahovati

o
o

číselnéoznačeníSmlouvy o zřízení věcného břemene /např. Iv-12-)oqrcxx/

desetimístnéčísloze žádosti (objednávky) /např. 41rcocccc.v

Ujednání tohoto článku smlouvy býkajícíse objednávky se neužijí,nebude]i objednávka doručena
povinné v tennínu odstavce 2.
2.

oprávněná se zavazuje uhradit Povinné \^ýše uvedenou náhradu způsobem určeným Povinnou, a to ve
lhůtě do 30 dnů od doručen í vyrozumění o povoleníVkladu do katastru nemovitostí,

ělánek v.
vklad věcného břemene do kaiástřu némovitostí
1,

Věcné břemeno podle této smlou\y ýZniká jeho Vkladem do katastru nemovitostí

2.

smluvní strany se dohodly, že náVrh na vklad věcného břemene dle této sm|ouly do katastru
nemovjtostí (dále jen náVrh na vklad) bude podán oprávněnou, správní poplatek za návrh na vklad
uhradí opráVněná,

3,

Povinná tímto zmocňuje oprávněnou, aby za ni podepsala a podala návrh na vklad a abyji Zastupovala
ve Vkladovém řízení, UděIení zmocnění a jeho přjjetí smluvní strany potvťzují s\.ými podpisy této
smlou\,y.

čIánek vl.
závěřečná Ujednání
1.

2.

Tato smlouva něbWá platnosti a účinnostidnem připojení podpisu poslednísmluvní stranou.
Přijetínávrhu této smlouly s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vylučuje.
2

stavba

zakázk,a

Dobřichov ce poz, č. ']55/2, kVN
\,/ 12-6a17321

Tato smlouva je \"yhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jednom stejnopisu obdrží (každá) Povinná
a jedno stejnopis obdržímístně příslušnýkatastsální úřad,

4,

Záměr Zřídit Věcné biemeno k Dotčené nernov tosii byl schválen usnesením
,,,,,,,,, ,, ',_,
, ,, ,,, ,, /e dne ,,,,, , ,,, ,

,

5,

Zastupitelstva obce

Součástítétosmlo!\ry je její|

přioha

-

Geometrický plán pro VyznačeníVěcného břemene č, 1855-299/2017
Plná rnoc a pověření k zastupování opráVněné - založeny u příslušnéhokataskálního úřadu

,k_rYlttqlliqíq\"

...2a11

v Lounech

Ř,("fj

]\4ěsto Dobř

dne

17 -W-

E§ PROJEKT §,í.0,
Ško|nl 2641

čEZ Distribuce,

chovice

2017

a,s,

opráVněná
ktercu zastupuje
Es PRoJEKT s.r.o,
Jaroslav kovařlk

PoVinná

kterou Zastupu]e

lng Petr Hamp

starosta města

(.Ř

|pódpsavý ýzarulaž.n ha katasůálnifr úřadé)

3

stavba: Dobř chov]ce paz č. 15512, kVN
zakáz|.a Y 12-6a11:321

tr

DlsTRIBucE
plruÁ voc

EVlDENČNÍ Č,: PMi ll - 113/2017

čEz Distribuce,

zapsaná

V

a.

s,

se síd]em Děčín,Děčínlv-Podmokly, Teplická 87418, PsČ 405 02,
lČo. 24729035, DlČ: cz24729o35,
obchodnirn rejstřiku Vedeném Krajským solrdem v Ustí nád Labem pod sp, zn, B 2145,
zastoupená předsedou představenstva Ing. Richardem Vidličkou, MBA
a místopředsedou přédstavénstva lng. VIadimírem Budinským, MBA
(dále jen,,zmocnite]")

zmocňuje

I
Es PRoJEKT

žTiocněnce:

s-ř_o.

školní2641,44o 01 Louny
lóo
60281766
Dlč:
CZ6O2a1766
PúVn cká osoba zapsaná V obchodnirn rejstříkU Vedeném u Krajského soudu
sp, Zn c 680,].
(dá|e jen zmocněnec')
sídIo]

V

Úsií nad Labenr pod

V procesu Výstavby zařízení dstrbučni soustavy elektíické energe činii žézrnocnitele V rán]ci
podrnínek daných přisl!šnými píáVními piedpisy s dotčeným subjekty a před příslušnýmj orgány taio

aby

préVni]ednání a jiné úkony:

1,

2

Pro]ednáVal Lrmístění staveb žařizeni dstribučni sollstavy (dée ]en ,,stavby") a podrnínky
umistěni staveb na cizích nernoVtých Věcech (dále ]en Dotčenénemovté Věc )s]ejich
Vlastniky a jinýmiV ůVahLr piicházejícínr opráVněným sub]ekty,
Zaj šl'aýa V nezbytném rozsahu k účeL] danému tímto Zmocněnírn Ve prospěch zmocn te e
k Dotčeným nernoV tým Věcern Věcná a ] ná práVé a s nimi souVise]ící potřebná práVní jednání

",

.e -lon. l. ab, za zl

a)

b)

c)
d)

aj

Uzavira smlouvy o uzavieni budoucí srn ouvy a V]astní srn]ouvy ke zříZeni Vécných
břemen (s užebností)Ve smysu a kúčeludanérnu zákonern č,458/2000 sb,
energet cký zákon, Ve žněni pozdě]š[ch piedp sů, na Dotčených nernovitých Věcech
za]]štova] a podep sova náVrhy na Vk|ad těchto Věcných práV do katastru
nemov tosii
za] štoVal a podep sova] náVrhy na Vklady práV do katastru nemov tostí

př]jjmal doručovanépisemnost] adresované Vždy na dor!čovaai adresu uvedenou
ožnámeni či VýZeV V prúběhu
Vk adových č i ných iizeni Vedených katastrálním úřadenr
V náVrhu na Vk]ad do katastru nemovitosti, Včetně Všech

čin]| Vsou]adu spřísušnýrn práVnírn předpjsy VúčiVěcně a místně přísl!šnýnr
VyV astňovac[m úřadůmnáVrhy na nUcené o.nezení V|astnického práVa k Dotčeným
nemoV]tým Věcem

3

sjednáVa] podmínky a podáVal náVíhy, žádost a lzavi.al smiouvy (dohody) Vztahu]íci se ke
ZVláštnímu užiVáni pozemních komUn]kaci a užiVáni Veřejných prostíanstvi a k účelu
L]VedenéTnu V odstavc 2 při]irna písernnost
PodáVal náVrhy, žádosti a čini] dalšípráVní jednání a jiné úkony v příslušnýchřízeních dle

stavebně

-

práVních předpjsů a dalších souvisejícíchpráVnich předpisů

k unrístění,

odskaňování, změně a realizaci staveb a jej ch kolaudaci (zejména ohlášení, úZemni iizeni,

stavební řízení, kolaudaóní řízení,popř, opatření kolalrdačnlho souhlasu nebo oznámení
ZáměrU započetí s užíVánim) a kdanému účeluzajišťoval Veškeré potřebné podklady a
k úče]uuvedenému V odstavci 4. piijímal pisemnosti, dále,iéžza zmocnitele, jako siavebníka,
plni ožnamovací povinnost VůčiArcheologickémU ústavu eR, popř, jiné opráVněné organizacl
Ve smyslu ustanovení § 22 odsl.2 zákona č.20/1987 sb,, o siátní památkové péči,Ve znení
pozdějších předpjsů,

Dáe pak, aby zajjštbval poskytování finančních náhrad Vlastníkům Dotčených nemovitých
VěcíVe výši a za podmínek sjednaných Ve smlouvách a dohodách, Uzavřených v rámci účé|Ll
daného tímto zmocněnim, co se týče poskytování náhrad, tak t!,to náhrady je zmocněnec
opláýnén záuazně za zmocnitele p atně sjednáVat pouze písemnou formou,
V souvis|osti s přednrětem zmocnění, uvedeným \.ýše V odstavci 2, pod písm, c), d),
V odstavci 3, a v odstavci 4, je zmocněnec opráVněn za zmocnitele činit před příslušnými
orgány, aj, V úVahu přicházejícími subjekty, veškerá práVní jednání a jiné úkony, tj, zejména
činlt a podáVat zákonen] stanovené náVrhy a podání, brát tyto náVrhy a podání zpěi, podáVat
opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto náVrzích a podáních, jakož se jich i VzdáVat č]
je brát zpět
5

Zmocnitel opravňuje zmocněnce dále udělovat k účelu,za podmínek a V rozsahu danému
iímto zrnocněním téžs!bstit!rčnízmocněníjiným osobám,

6

ZrnocniteT si pro platné uzavíráníveškerých smluvních záVazkových \,ziahů zmocněncern za
zmocnitele dle tohoto Zmocnění, jakož i pío jiná jím ainěná právnj ]ednáni a steJné tak pro

činěni změn těchio smluvních závazkových Vztahů ai práVn|ch lednánl v rámci tohoto

zmocněni, IoVněž V případech kdy to Výslovně není sianoveno zákonem, Výhradně Vymiňuje
písemnou č jinou zákonern Vyžadovanou íormu,.je-li zákonem vyžadována forrna paísnějŠí,
Vyloučenímmožnosti změn sm]uvních záVazkových Vztahů aj. paáVních jednání kúčélu
danérnu timto zmocněním V jiné než písemné či jiné zákonem Vyžadované formě, je_l]
zákonem vyžadoVána forrna přísnějši

s

Ťo!rto p nor] mocíse nahíazuji a ruš[Veškelédopcsud Vydané piné rnociVýše uvec]enému zmocněnc
a to dnem. který předchází prvním!r dni období na které je tato plná mcc Vydána.

Tato p]ná mocje Vydána na dobu urč toL] a lo na obdobíod 7 3.2017

V Děčínědne

]

Zmocnite:

čEZ D stribuce, a

daf

3 2a18

| -!3- ]!ii

s

-.

Ing, Vladimír Budinský,
m

Zmocněnec p]nou raoc Ve Výše uVedenénT rožsah!] pijiriá
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žmocněnec
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(]nérlo přijmerí funkce)

MBA

ístopředseda představenstva
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óžné čislo ověřovací knilrr: o_11-1]9 j L0120l]
;. že podpisr nl této ii5tinč piťde mDou uznih
laslni tlto o§ob}, jejichž 1otožno5t b],Ia zjištěn! z úřcdnic

Vdllčka nar 19 5 1966 pobytem Šesia]ovce
r Praha-Východ Na VýslL]ni 561
n_a V adinrk Budjnský na| 25 1j 1959 pcbytenr Louny
ng Richard
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