Grids€rvices,

s,ř.o.

PlynŘen§ka 499/1

zábdovice
602 00 Bíňo

lČ: 27935311. DlČ: cz279353íí

,142-

č. sml. 9900089670_1MB

sMLoUVA

o zřízenívěcného břemene

Uzavřená v souládu s ustanovením § 59 zákona č, 458/2ooo sb., o podmínkách podnikání a o \.ýkonu
státni spráVy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (énérgetickýzákon), Ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovenimi § 1257 - 1266a 1299 - 1302 záko^a č.89/2012 sb.,
občanský zákoník, Ve zněni pozdějších předpisů
mézi 6mluvními stŘnami:

Město Dobřichovice
sídlo:

lčo:
DlČ:

Vítova 61, 25229 Dobřichovicé

002411al
czoo2411aI

zasloupena| lng. Petrcm Hamplem - staíostou měsIa
Bankovni spojení: Česká spořitelna. a.s.
císlo účtU:
388029319/0800
dá|e ien

,,povinný"

a
GasNét, s.r.o,
sídlo:
spisová značkaI

c

Gridservice§, s.r.o.
sídlo:
spisová značkaI

c

Klišská 940/96, Klíše,4oo 01 Ústí nad Labem
23083 vedená u Krajského soudu v t]stí nad Labem
lčo:
27295567
DlČ:
cz27295567
zastoupena na základě plné mocispolečnosti

lčo:

Plynárenská 499/1. zábrdovice. 602 00 Brno
57165 vedená u Krajského soudu v Brně
27935311

DlČ:
Cz27s35311
Zastoupena na základě plné mociI

lng. Petrem Vaníkém,Vedoucim připoj, a rozvoje PzŠechyzápad
MariíSárovou. Dis,,lechnikem pnpoj. a rozvoje Pz-Čechy úpad

dále jen

,,opÉvněný"
l.

1,

Povinný prahlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc, č.250211, zapsaného na LV č, 10001,
pro k.ú. Dobřichovice, obec Dobňchovice, u Katastrálního úřadu pro středočeský kraj, katastrálni
pracoviště PÉha-západ (dále )en ,,služebný pozemek'1.
Povinný dále prohlašuje, že Vlastnictví ke služebnémupozemku ke dni podpisu této smlouvy népozbyl.

2. Ve služebném pozemku jé uloženo plynárenské zařízéní,,Roz, Dobřichovicé _ K Tenisu, Plynovodní
přípojka, číslostavby: 9900089670" včetnějeho souéstí, příslušenství, opěrných a vytyčovacíchbodů,
v celkové délce 31,67m (dá|e jén ,,plyhárenské zařízení').

ll.

1, Povinný zňzuje ke §lužebnému pozemku Ve prospěch opráVněného věcné břemeno ve smyslu
služebnosti spočívajícív:
a) práVu zřídjl a provozovat na služebnémpozemku plynárénské zařízení,

b) právu vstupovat a Vjíždětna služebný pozémékv souvislosti se zřízením, siavebními
úpravami, opravami, provozovánim a odstraněnim plynárenského zářízení
(dáre jen ,,věcné břefieno''J.

4./

\
Věcné břemeno se zřizujé úplatně na dobu neurčitou,

2.

smluvní stíanyse dohodly na rozsahu Věcného břemene
zařízeni.

1 m na

obě strany od půdorysu plynárenského

a vyznačena
4. skutečná poloha plynárenského zařizení včetně rozsahu věcného břemeneje stanovena
s,r,o"
Lysinská
GRoPUR
vyhotovil
který
12,o5.2o17,
ze
dne
o,
185444t2o17
u Ó"o."],ke. Órá*
l+o oo PŮna + a potvrdil dne 23.05.2017 Katasirální úřad pro středočeský kraj, katastrálni
pracoviště Praha-západ. Geométrický plán fuoří nedílnou součást této smlouvy,

,iŇ,

okolnosti,
5, Povinný prohlašuje, že §IUžébný pozemekje bézfaktických ipravnich V_ad.a neexistujížádné
práva
břemené
zvěcného
Opíávněný
práv
břemene.
zvěcného
v"ýkónu
tĚié Úv"uÁiv iao"emu
prljímá a povinný §e zavazujejejioh Výkon trpět-

6. Nák|ady spojené s běžným udžovánim služebnéhopozemkU nese povinný,
Ill.

Kč
smluvni stranv se dohodly najednorázové úplatě za zřízeníVěcnéhobřémené v celkové v,ýši605,jén
(dá|e
,,úPlata'1,
včetně DPH (ŠIovy Šestsetpět koíun českých)

1.

jako
Je-li povinný plátcem daně z přidané hodnoty a hradi-li úplatu. oprá_Vnéný,, slouži taio smlouva
vypočtená
přidané
21
%,
hodnoty
daňo;ý dokÍaá. základ daně čini 5oo,- Kč, základni sazba daně z
daně z přidané hodnoty čini605,- Kč (slovy šestsetpět koíun českých), Za
ián ltis- x" Úpr"i"
"ietně dokbd; a datum zdanitelného plnéni se považUje datum Uzavření této
Járo"eho
o"t".
"v"w.Á
smlouvy, Evidénčníčíslodaňovéhodokladu: 9900089670_í/VB,

2.

opÉvněnýse zavazuje poukázai navýše uvedenýúčetpovinného úplatu vče{ně DPH,nejpozdějj do 30
J,ie,
áir., rJv ."'uude od katastrálního úřadúdoručeno vyrozumění o provedenizápisu věcného
"o" do katastlu nemovitostí.
břemene
4. Pokudkdatuuskutečněnízdanitetnéhoplněníbudoilupovinnéhonaplněnypodminkyustanoveni
(dále jén
zestzooq sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnl poz€šich předpisů
s lóol ,ár."""

i.
oprávněný
],Záóiii,
l.
']pJ*o"rÍ'áistii"i

podle uitanoveni § 1O9a ZoDPH, tj, zvláštním
oprávněn postupovat
'pripaáe
je
opíáVněn uhradit č,ást svého flnančního
opíávněný
a"n;, v'tatovem
ve \^iĚi vypočlene daně z přidané
břemene,
ziizeni
věcného
za
úplaty
.i"á.tu, t"aý 3á"t
"r"ananéúdet Óovinného, ale přímo na bankovni úcet příslušnéhospráVce daně,
nojnotu nir.oiiu na bánkovni
iř;;,ň.;j; il;;"í ;vá)e[ oJrluncneno vůčipovinnému v části !rypočtenéVtiše daně z přidané
hodnoty v}Ťovnaný.

lV.
ponese
oprávněný podá náVrh na zápis věcného břemene dte této smlouvy do kalastru nemoviiosti a
náklady s tím spojené.
se smluvní
2. P.o případ zamítnutízápisu věcného břemene naákladětéto smlouvy katastralnimúřadem
přizachování
provedení
překážek
zápisu
k
odstranění
kroky
relevantní
"ei"ii"eškeré
"Úiv'r""áúli
smlouvy,
smyslu a účelutéto
1,

K ochraně olVnáíenského zařízenije dle přislušných uslanovení enercetického zákona zřízeno ochranné
pásmu jé
pa'.-." r.JrŠ"ň"-lrn
oúa .t,aÁy oa pUOo,ysú plynárenského zařizeni, V lomto ochIannem
vč€
tně jeho
plynáíenské
zařízeni
"á
" iioriaa činnosti,
které by v'e svyiin át3teocictr ohrozily
LáŘáÁ""
práce,
nřislušensŇi, soolehlivosl a bezpečnost jého provozu. zejména stavebni činnosti. zemni jinak.
slanoveno
opíávněným
není_li
;;i;ťil;ii".§.;k;;. ;,rouani sitaoel a u.t taonováni mateílálů.

Vl,
jako
1. Pokud byl povinný nebo užVatel nemovité věci V důsledku Výkonu práV opráVněného

provozovatele dishibučnísoustavy omezen v souladu s touto smlouvou V obvyk]éín uživání nemovité
věci nebo mu vznikla újma na majetku, má práVo na př'rréieloL iedno-á7ovol, 'á|"ddJ, P,ávo

\

I

na náhradu lze uplatnit U provozovatele distribučnísoustavydo 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě
došlo, jinák práVo zaniká,

2. Provozovatél distdbuční soustavyje povinen co nejvice šetřit práv vlastníků dotčených nemovitých Věcí
a vstup na jejich nemovitou Věc jim oznámit. Po §končení prací je povinen uvést nemovitou věc
do předchozího stavu, nebo není-li to možnés ohledem na povahu provedených praci, do stavu
odpovídajícímupředchozímu účeluči Užívánídotčenénémovité Věci a oznámit tuto skutečnost
Vlastníku nemovité věci, Po provedení ods{ranění nebo okleštění strcmovíje povinen na svůj náklad
provést likvidacivzniklého klestu a zbytků po lěžbé,

vll.

Tato smlouva nepodléhá uveřejněni v.egistru smluv dle zákona číslo340/2015 sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti někteFých smIUV, Uveřejňování těchto §mluv a o registru smluv, vé znění
pozdějších předpisů. smluvni §trany se výslovně zavazují, že tuto smlouvu anijeji případnédodatky
nébudou uveřejňovat v registru smluv,

Vll|.

1, smlouva se vyhotovuje

V 3 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá smluvní strana, 1 stejnopis je určen
pro potřéby řízení před katastrálním úřadem.

2, Uzavření
u

této smlouvy bylo schváleno usnésénín,,,,.,,,.,,..,,..,,.,,,,..,...,,,

fulžll.t,,,{_4/ o,"

Petr HAMPL povinný

?
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č,

,,,ze dne-,,,,

v Ústí nad Labem dne
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1 2 -1,q- ?017
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