obec zvěřínek
se sídlem: Hořátevská

4I,28913 Zvěřínek

lČ: 00640689
Čísloúčtu: 0504365329/0800
E-mail

:

obec@zverinek,cz

Zastoupená: Jana Hůlová, starostka
(dále jen ,,Budoucí povinná")
a

črz oistribuce, a. s.
lč 24729035, DlČ CZ24729O35
se sídlem Děčín,DěčínlV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
zastoupená společnostíMaděra a Šípek,spol, s r.o.

lč 45t44664, DlČ CZ45I44664

se sídlem Poděbrady, Kluk 116, PSČ 29001
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 888].
PM/l1-163/2019
na základě plné mocize dne 7.5.2019 evidenčníčíslo
plné mocize dne 7,5.2019 evidenčníčíslo
19001
na
základě
Martina
Bartoníčková
zmocněnýzástupce
(dále jen,,Budoucí oprávněná")

(společně dále též,,Smluvnístrany"),
uzavře|i nížeuvedeného dne, měsíce a roku tuto:

SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZrruÍ VĚCruÉHO BŘEMENE
A DoHoDU o UMÍsrĚruíSTAVBY Č. lv-rz-s028103/soBsvB/02
Zvěřínek, Nymburská, SS 1 00, p.č.3213

podle ustanovení§ 1785 a násl. a §1257 a násl. zákona č.89/2012 Sb. obČanského zákoníku, podle
ustanovení § 25 odst. 4 zákona č, 458/2000 Sb. energetického zákona (dále jen tato smlouva).

článek l.
úvodníustanovení
Budoucí oprávněná je provozovatelem distribučnísoustavy (dále jen ,,PDS") na územívymezenémlicencí na
distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačnímúřadem. Distribučnísoustava je provozována ve
veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribučnísoustavy,
přičemžpokud dochází k umístěnízařízení distribučnísoustavy na cizí nemovitost, je PDS povinen podle §
25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno a zajistit si právo provést stavbu
dle příslušných usta novení stavebního zá kona.

Článek ll.
Prohlášení o právním a faktickém stavu

1,. Budoucí povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc, č.354lg vkatastrálním území
Zvěřínek, obec Zvěřínek (dále jen,, Dotčenéne movitosti ").

2. Budoucí oprávněná je investorem stavby zařízení distribuční soustavy kabelové vedení NN, přípojková
skříň SS200 (dále jen ,,Zařízení distribučnísoustavy"), která se bude nacházet mj. na DotČené
nemovitosti.

nemovitosti
způsobem omezena v právu zřídit k Dotčené
Budoucí povinná prohlašuje, že není žádným

3.

věcnébřemenopodletétosmlouvy,aŽejínejsouznámyžádnéfaktickéneboprávnívadyDotčené
smlouvy,
nemovitosti, kterými by byl znemožněn účeltéto

Článek lll.
Předmět smlouvy
1.

o zřízení
uvedených podmínek uzavřou vlastní smlouvu
Smluvní strany se zavazují, že spolu za dále
podle
jejímžpředmětem bude zřízenívěcnéhobřemene
věcného břemene (dále jen ,,vlastní smlouva"),
jeho
§25odst.4energetickéhozákona.obsahemvěcnéhobřemenebudeprávoBudoucíoprávněnéumístit,
soustavy na Dotčenénemovitosti, provádět
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
jen
(dále
Budoucí povinné výkon těchto Práv strPět
''Věcné
obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost

břemeno").

2.PředpokládanýrozsahomezeníDotčenénemovitostiVěcnýmbřemenemčiní25bmanepřesáhne
rozsahvyznačenývsituačnímsnímkutvořícímpřílohuč.l.tétosmlouvy.

3, Budoucí oprávněný

distribuČníSoustavY vYhotovit geometrický
se zavazuje po dokončenístavby Zařízení
povinné písemnou

viastní smlouvu a zaslat Budoucí
plán pro vyznačenírozsahu věcného břemene,
plán,
jejížpřílohou bude vlastní smlouva a geometrický
výzvu k uzavřenívlastnísmlouvy,

4.

do 6 kalendářních
dle odstavce 3. Budoucí Povinné ve lhŮtě
Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat výzvu

měsícůodkolaudaceZařízenídistribučnísoustavy(popř.odjehouvedenídoprovozu),nejpozdějivšak
nejPozději do 60
povinná ,. ,uuu.ulu Vlastní smlouvu uzavřít
do 5 let od uzavřenítéto smlouvy. Budoucí
dnů ode dne doručenívýzvy,

5.DodobyuzavřeníVlastnísmlouvyjsouSmluvnístranyvázányobsahemtétoSmlouvyazavazujíse,že
neučinížádnéprávníanijinékroky,kterébyvedlykezrnařeníjejíhoúčelu'
6.Smluvnístranysedohodly,žezaomezenívlastnickéhoprávaBudoucípovinnévdůsledkuvýstavby
základě vlastní
věcného břemene bude Budoucí povinné na
zařízení distribučnísoustavy a zřízení
náhrady v aplikaci eBřemena, provozována
vyplacena jednorázová náhrada dle výpočtu
smlouvy
aPlikace vYŠel na
na celé 100 Kč nahoru). Výpočet dle této
(zaokrouhleno
pLUTo_oiT
s.r.o.
společností
(slovy: jedentisíc korun
minimální náhrada, která Činí1ooo,- KČ
částku 884 Kč, přičemžje stanovena

.českých).VpřípaděžejestranapovinnáplátcemDPH,budektétočástcepřipočtenadaňzpřidané
platby. Jednorázová náhrada bude vyplacena
dni uskutečnění
hodnoty dle zákonné sázby platné ke

BudoucípovinnépoprovedenívkladuVěcnéhobřemenedokatastrunemovitostízapodmínek

stanovených Vlastní smlouvou,

článek tv.
Podmínky pro provedení stavby

]..BudoucípovinnáudělujeBudoucíoprávněnésouhlassprovedenímstavbyZařízenídistribučnísoustavy
naDotčenénemovitostivrozsahudleč1.1l1.odst'2tétosmlouvy,atoiprostřednictvímtřetíchosob.
třetím
jí
rozsahu Budoucí oPrávněné a Pověřeným
Budoucí povinná se zavazuje umožnli v nezbytném

osobámpřístupapříjezdnaDotčenounemovitostarealizacistavby.Prácenadotčenénemovitosti
budouspočívatzejménavpokládcenovéhokabelovéhovedeníNNaumístěnípřípojkovéskříně.

2. Budoucí oprávněná

ŠetřitPráv Budoucí Povinné' Po skonČení
se zavazuje v průběhu výstavby co nejvíce

pracíjeBudoucíoprávněnápovinna.uvéstDotčenounemovitostdopředchozíhostavu.PokudBudoucí
povinnévdůsledkuvýkonuprávBudoucíoprávněnévznikneújmanamajetku,máprávonapřiměřenou

jednorázovou náhradu,

článek v.
Ostatní ujednání
k DotČenénemovitosti smluvně zavazule
povinnosti
práva
vyplývajícíz této smlouvy, a to
a
převést na nabyvatele Dotčenénemovitosti zároveň
formou postoupení smlouvy dle § 1895 a násl. občanskéhozákoníku, k ČemuŽ Budoucí oprávněná tímto
uděluje svůj předchozí souhlas.

]_. Budoucí povinná

se pro případ převodu vlastnického práva

2, Veškerénáklady spojené s vyhotovením této a Vlastní smlouvy, geometrického plánu a podáním návrhu
na vklad do katastru nemovitostí, se zavazuje uhradit Budoucí oprávněná.

článek Vl.
závěrečná ustanovení
1,,

2.

3.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem připojení podpisu poslednísmluvnístranou.

přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vyluČuje, TotéŽ platí pro
uzavírání dodatků k této smlouvě.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných dodatkŮ, jiná forma se
vylučuje. písemná forma je nezbytná i pro právníjednánísměřujícíke zrušenísmlouvy.

Tato smlouva zaniká, pokud Budoucí oprávněná upustí od záměru vybudovat Zařízení distribuČní
soustavy na Dotčenénemovitosti nebo pokud v rámci realizace stavby nedojde k umístěníZařízení
distribučnísoustavy na Dotčenénemovitosti, V takovém případě se Budoucí oprávněná zavazuje tuto
skutečnost Budoucí povinrré bez zbytečnéhoodkladu oznámit,

5. Tato smlouva je
6.

vyhotovena v 2 stejnopisech,znichž

1"

stejnopis obdržíkaždýz účastníkŮtéto smlouvy.

přítomnost ČEz oistribuce, a. s., jako smluvní strany sama o sobě nezakládá povinnost tuto smlouvu
uveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se zavazujÍ,
že pokud by i přesto k uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv mělo dojít, poskytnou si
v této věci veškerou nezbytnou součinnost.
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B, Součástítétosmlouvy je její:
Příloha č. 1 - Situačnísnímekse zákresem předpokládaného rozsahu Věcného břemene s podpisy vlastníků
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Dne 4.3.2021,

Budoucí oprávněná

Budoucí povinná

o
Obec Zvěřínek, Jana Hůlová,

vlastník dotčenénemovitosti

*Martina

Bartoníčková
zmocněný zástupce

článek v.
Ostatní ujednání
Budoucí povinná se pro případ převodu vlastnického práva k DotČenénemovitosti smluvně zavazuje
převést na nabyvatele Dotčenénemovitosti zároveň práva a povinnosti vyplývajícíz této smlouvy, a to
formou postoupenísmlouvy dle § 1895 a násl, občanskéhozákoníku, k čemužBudoucíoprávněná tímto
uděluje svůj předchozí souhlas,

1,.

2.

Veškerénáklady spojené s vyhotovením této a Vlastnísmlouvy, geometrického plánu a podáním návrhu
na vklad do katastru nemovitostí, se zavazuje uhradit Budoucíoprávněná.
článek Vl.
závěrečná ustanovení

1,.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem připojení podpisu poslednísmluvní stranou.

přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vyluČuje. TotéŽ platí pro
uzavírání dodatků k této smlouvě.

2.

3.

4.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných dodatkŮ, jiná forma se
vylučuje. písemná forma je nezbytná i pro právníjednánísměřujícíke zruŠenísmlouvy.

Tato smlouva zaniká, pokud Budoucí oprávněná upustí od záměru vybudovat Zařízení distribuČní
soustavy na Dotčenénemovitosti nebo pokud v rámci realizace stavby nedojde k umístěníZařízení
distribuční soustavy na Dotčenénemovitosti. V takovém případě se Budoucí oprávněná zavazuje tuto
skutečnost Budoucí povinné bez zbytečnéhoodkladu oznámit.

5, Tato smlouva je
6.

přítomnost

vyhotovena v 2 stejnopisech , z nichž 1 stejnopis obdržíkaždý z úČastníkŮtéto smlouvy,
s., jako smluvní strany sama

o sobě nezakládá povinnost tuto smlouvu
č.340/201,5Sb.,oregistrusmluv.SmluvnístranysezavazujÍ,
uveřejnitvregistrusmluvvesmysluzákona
že pokud by i přesto k uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv mělo dojít, poskytnou si

Črzoistribuce, a.

v této věci veškerou nezbytnou součinnost,

,
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8. Součástítétosmlouvy

zastuptelstvaobce

je její:

příloha č. ]. - Situačnísnímekse zákresem předpokládaného rozsahu Věcného břemene s podpisy vlastníkŮ
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Dne 4. 3.2021,

Budoucí oprávněná

Budoucí povinná
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Obec Zvěřínek, Jana Hůlová,

vlastník dotčenénemovitosti
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*Martina

Bartoníčková
zmocněný zástupce

