cept",
Dohoda o způsobuprovedeníúdrŽbvochrannéhopásma
(dále jen ,,dohoda..)
uzavřenámezi:
obec VěŽnice
Čís|ojednaci' V 422t5t7; Y 422t9t1; V 422t10t 1
(dá|ejen iako''v|astník.,)

a

ČEPs'a.S.,E|ektrárenská
77412,
Praha1o,PsČ 1o152
|Čo 25702556 D|Č:Cz25702556
zapsánav obchodním
rejstříku
vedenému Městského
souduv Praze,oddí|B' v|oŽka5597
zastoupená:
spo|ečností
1. písecká lesnía dřevařská. a.s..síd|o
Brloh12,3970,1Písek.|Čo2519861í,
jíspo|ečnostíČEPS'
na zák|aděp|né
mociudělené
a.s..dne30.8.2017
vedoucíÍerénních
osobaoprávněnáza spo|ečnost
k podpisutétodohody- Jaros/ayHackerschmied'
prací,StřediskospecializovanÝchlesnickÝchzakázek, P.o.BoX 36.377 01 Jindřichův Hradec,
tel.:733 539340
(dá|ejen iako.ČEPS..)
pásmae|ektroenergetického
vedení
1.
Předmětemtétodohodyje provedení
údrŽby
ochranného
přenosovésoustavyo označení:
400 kV l oznaě.V422,úsekmezi stoŽáryč.:639-640;644-645;648parc.č.:813,52411;.1056/1;
Do|ní
1080/9'1080/1'í098' vkatastrá|ním
území:
649 na pozemcích
VěŽnice:HorníVěŽnice
jenjako,,pozemek..).
pozemkydá|espo|eČně
(vŠechny
uvedené
(dálejenjako''oPV..)bude
2.
Sm|uvní
stranysedohod|y'
ŽeúdrŽbaochrannéhopásmavedení
provedena
způsobem
mezinimiv tétodohodě.Je|ikoŽse v|astník
rozhod|,
Že údrŽbu
oPV
ujednaným
neprovede
sám, provedeÚdrŽbuoPV pod|etétodohodynamísto
v|astníka
Črps.
3.
Na pozemkuprovedeČeps odstranění
vŠechdřevin nacházqících
se v oPV, kteréohroŽují
provozovánívedení přenosovésoustavy,ze1ménatěch, kterépřesahují
bezpečnéa spo|eh|ivé
vzrůstovou
výŠku
3 m.
poŽaduje,
(tj.ponecha|a
4.
Jedinédřeviny,kterév|astník
aby ČEPSna pozemkuneodstraňova|a
v původním
stavu)jsoudřevinydruhukeřů,u kterýchp|atí,
Že nikdynedosáhnou
vzrůstové
výŠky
nad
jen JEDNU z vo|eb):
3 m (pozn.v|astnÍk
zakrouŽkuje

5'
V|astníkpoŽaduje,aby údrŽbu
oPV v rozsahupopsanémv odst.3 a 4 tétodohodyprovedla
namísto
nějCEPS. Pokudjde o způsob|ikvidace
dřevinodstraněných
údrŽbou
oPV (ti.uŽitková
dřevní
po
poŽaduje
po Čres následující
postup:(pozn.vlastnÍk
hmota.vznik|Ýk|esta zbytky těŽbě).
v|astník
mŮŽe vybratze třech níŽeuvedenýchzpŮsobŮ A-c pouze jeden zpŮsob, tj. umístitpouze JEDEN
křÍŽek).
ZPŮSoB A
I

I

[ .

LikvidaciuŽitkové
dřevníhmoty,vznik|ého
k|estua zbytkůpo těŽběprovedeČEPS na své
v|astní
nákIady.

ZPŮsoB B
r

ktestua zbytkůpo těŽběprovedeČEPS na své
LikvidaciuŽitkové
dřevníhmoty,vznik|ého
v|astní
nák|ady.PouzeuŽitkovou
dřevnÍhmotuvsíleo průměru
víceneŽ,10cm VšakČEPs
její|ikvidaci(odstranění
ponechána místě(na pozemku)'přičemŽ
z pozemku)provede
na svév|astní
nák|adya to ve Ihůtě
v|astník
do
Po marném
|hůty,
tj'po60 dnech,má ČEPSprávo1provést
|ikvidacitéto
up|ynutítéto
uŽitkové
případech
nák|ady.
V odůvodněných
dřevníhmotyna svév|astní
má Čeps právopřeÚčtovat
(popř.jejichČást)
|ikvidace
v|astníkovi.
nákladytétododatečné

ZPŮsoBc
il

po těŽběvšakprovedevlastník
k|estua zbytků
LikvidaciuŽitkové
dřevníhmoty,vznik|ého
na
nák|ady
ve |hůtě
svévlastní
do .........'...
Po marnémup|ynutí
této|hůty,
tj. po 60 dnech,má ČEPs právo1provést
|ikvidaci
uŽitkové
klestua zbytkůpo těŽběna svév|astní
nák|ady.V odůvodněných
dřevníhmoty,vznik|ého
případech
(popř.jejichčást)v|astníkovi.
má ČEPs právopřeúčtovat
nák|adytéto|ikvidace

při prováděnÍ
ÚdrŽbyoPV pod|etétodohodyv|astníkovi
majetkovou
6.
PokudČrps způsobí
právo na náhradutétoÚjmy'Činnosti
Čeps uvedenév tétodohoděmohoubýt
Újmu' má v|astník
pověří'Za činnosti
provedené
prováděnyitřetíosobou,
kterouk tomuČeps prokazate|ně
takovoutřetí
jakoby činnost
provádě|a
ve stejném
rozsahu,
sama.
osobouVšakČEPs odpovídá
najejínák|adyoznámenío kácenídřevinpod|e$ 8 odst.2 zákonač.
7.
Črps se zavazujezajistit
a krajiny.
114l1992Sb. o ochraněpřírody
pozemekpronajímá
(pozn.v|astník
čijejjinak
svěři|jiné
osobědo uŽívání
zakrouŽkuje
8.
V|astník
jenJEDNUz voleb):
ANO

NE

V případě
ANo - jméno(název)a kontaktna nájemce(čiuŽivate|e):

V Jindřichově
Hradcidne31.10'2018
pozemku:
Za v|astníka
obec VěŽnice
č.p.9
58252,VěŽnice
KÚ DolniVěŽnice:HorníVěŽnice

Za společnost
ČrpS,a.s.
Zastoupená
spoIečností:
1. písecká|esnía dřevařská,a.s.

podpis

TELEFoNNíČíslo

1 v souladus $ 24 odsť.3 pÍsm.f) a g) a odst.8 zákona č.458/2000Sb.,energetickýzákon

