Město Dobňchovi.e, se sídlem: ýltova 6l, 252 29 Dobřichovice, IČ: oo2411a1, DIČl
czoo24118t zastoupení: Ing. Petr Hampl- stařosta obce

sóVB ,ogvo'!

datové schránky| vgubetv
císlo ÚČtu 388 029 319 kód banky| / 08oo
TD

(oaE ]en ,,Povlnna-)
a

črz Distribuce,

a. s.
lč 24?29035, DIč cz2472go35
se sídlem Děčín,Děčínlv-Podmokly, Teplická B74lB, PsČ 4o5 02
zastoupená na základě plné moci 7e dne ze dne 14,2,2017 evid, č.04412017||
ELEKíRoMoNTÁŽE s.r.o., se sí,dlem Lety u Dobříchovic, Polní 45o, PsČ 252 29, |d 25741101, DIČ:
Q257411o1, zápis v obchodním €stříku vedeném l4ěstským soudem v Pftze, oddí| c, v|ožka 65992,
(dále jen ,,opráVněnď)

(společně dále

tď ,,smluvní shanť).

uzavřeli nže uvedeného dne, měsíce a roku tutoi

SMI]OUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI
lv-r2-6ozorg6 l L,DoBŘIcHoVIcE _ sadová p.č. 1372-76-kNN"
pod|e ustanovení § 1257 a násl. zákona č, B9l2012 sb. občnnskéhoákoníku
zákona č. 458/2000 sb. eneťgetického ákona.

a ustanovení § 25 odst.

4

čÉnekI.
úvodní ustanovení
oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále také ,.PDs"') na územívymezeném licencí na
distribuci elektřiny udělenou PDs Energetickým regulačnímúřadem. Distribuční soustava je provozována Ve
veřeiném ájmu. PDs má povinnost zajišťovatspolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy,
přičemž pokud dochází k umístění zařízení disřibuční soustavy na cizí nemovitost, je PDs povinen podIe § 25
odst. 4 energetického ákona k teto nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost).

čÉnekIt.
Přohláš€ní o právním a faktickém stavu

1,

Povjnná prohl*uje, že je \.ýlučnýínVlastníkem:
-

2.

Pozemku pařE. é. a372l6o pro obec Dobřichovice a k.ú Dobřchovice zapsáno v kataďru
nemovitostí Vedeném Katastrálním úřadem pro středočeský kaj, Katastráiní pracoviště Praházápad na Lv č, 10001 (dálejen
nemovitosti')
"Dotčené

opráVněná je vlastníkem stavby zařízení distribučnísousta!"y - l€'r.' §x dále ien.zaÉzenídistribuční
soustavy"), která s€ nacháZí mj. na Dotčenénemovitosti. zařízení distribuční soustavy je inženýrskou
sítívesmyslu § 509 občanskéhoákoníku.

čÉnekIII.

Předmět smlouvy
1,

Povinná, jako Vlastnik

Dotčenénemovitosti, zňzuje k Doténénemovitosti ve pťospěch opráVněné věcné

břemeno podle § 25 odst. 4 energetického Zákona.
2,

3,

ie

právo opřávněné umísti! provozovat, opravovat a udžovat Zařízení
dishibuční souslavy na Doténénemovitosti, provádět jeho obnovu, \^ýměnu a modernizaci a povinnost
Povinné yýkon Ěchto práv strpět (dále jen.Jěcné břemeno").

obsahem Věcného břemene

Dořené nemovitogti podle teto smlouvy je vymezen v geomebickém plánu
potýrzený Katastrálním úřadem pro středoče§ký kraj, Katastrálním

Rozsah věcného břemene na

č, 1849-160140/2017

pracovišĚm Praha-západ dne 5.5,2017

smlouvy.
4.

:rd č.t265/2o17. Geometriclcý

plán

je

přilohou této

Věcné břemeno zřízené touto smlouvou se sjednáVá na dobu neuíčitou.

čÉnekw.

céna a p|atební podmínky
1,

2,

Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizu:Je za jednorázovou náhradu Ve \.ýši 1600,- Kč (slovyi
jedentisíďestsetkoruněeský.h) k této ástce bude připočítána daň z pňdané hodnoty.
Jednorazovou náhradu uhradí opráVněná Povinné na ákladě faktury (daňového dokladu) Vystavené
Povinnou se splatno9ť 30 dnů od doručenífaltury. Povinná je oprávněna vystavit fakturu až po doručení
povolení vkladu práva odpovídajícíhověcnému břemeni dle této smlouvy do katastru
vyrozumění
nemovítostía po obdrženíobjednávky vystavené oprávněnou, za datum zdanitelného plnění je
považován den pévníchúčinkůVkladu, §, datum podání návrhu na vUad do KN, Povinná bere na vědomi
žéobjednáVka nebude obsahovat DPH. objednávka bude Povinné doručena na emai|ovou adresu, příp.

o

korespondenčníadresu uvedenou v záhlaví teto smlouvy do 21 dnů od Lrzavření teto smlouvy.
3.

Povinná se zavazujg že Vedle náležitostí sbnovených platnými pávními předpisy, bude fuldura obsahovati

o
o
4.

číselnéoznačenítÉtosmlouvy o zřízení věcného břemene - např lv-l2-noooooí a
désetirníst!éáslo z objednávky /např. 4boocoooo/.

ujednánítohoto článku smlouvy týkajícíse objednávky se neužuí, nebude-li objednávka doručena Povinné
V termínu odstavce 2.

čIánek v.
vklad věcného břemene do katastfu nemovitostí
1.

Věcné břemeno podle této smlouvy vznikí jeho vk|adem do kabstru nemovitoďÍ.

smluvní strany se dohodly, že návrlr na vklad Věcného břemene dle této smlouvy do kataďru nemovitostí
(dálejen návíh na vklad) bude podán opíávněnou. správnípoptatek za návrh na vk]ad uhradí opráVněná.

2

3.

ji
ve
Povinná tířto zmocňuie opíáVněnou, aby za ní podepsala a podala návrh na Vklad a aby zasb]povala
podpisy
smlouvy,
této
vkladovém řízení.Udělenízmocnění a jeho přijetí smluvní strany potvlzují šr'ými

čÉnekVI.
ávěrečná ujednáíií
1,

Tato smlouva nab,ývá platnosti a účinnostidnem připojení podpisu poslední smluvní stranou,
Přúetínávrhu této smlowy s dodatkem nebo odchylkou,

3,

bť nepodstatnou,

Tato smlouva ie vyhotovena ve 2 stejnopisech z íichžpo j€dnom

se vylučuje,

oúňí(každá) Povinná

a jeden

stejnopis obdrží místně příslušný katastrální úřad.

4.

Čez Distribuce, a. s. má za to, že jeií přftomnost jako smluvní strany sama o sobě nezakládá povinnost
tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv Ýe smyslu zákona č. 34ol2o15 sb,, o registru smluv, Smluvní
strany se zavazuií, že porua by l přesto k uveřejnění této smlouvy dle ákona o registru smluv mělo
dojí! poskytrtou si v této věci vďkerou nezbytnou součinnost.

5,

záměr zřídit věcné břemeno k Doičené nemovitosti byl schválen usnesením zastupitelstva/rady obce
., . , ,,.,,.. čj,,,,,, , .,. ,,.,zedne

6.

Souástítéto smlouvy je její|
Příloha

Přioha

one ..].Q.i.Y.. :.,....,
Povinná

- Geonetícký plán plo vyznačení věcného břemene
- Plné moci strany opráVněné

zotl

/,/
n/

Dne24,7,2017
opráVněná

@

/

čz oi*ibrrog

Ing. Petr Hampl
starosta města

oprávnáá

a.

s

Zmocněný zástupcei

ELEKTRoMoNTAzE s.r.o.

se sidlem: 252 29 Lety, Polní 45o

Ič|2574110r, Dtč: cz257 41101
zastoupená jednatelem: Václav Brož
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