soBs vB_čEZd_oo35_ro{
voí
obec Věžnice,
lČo: zog+ot,D|Č:CZ268461
síd|o:č.p. 9' 58252 VěŽnice
zastoupená:panem starostou Davidem Drahošem
(dá|ejen ,,Budoucí povinná..)
a

čez oistriuuce'a. s.
IČ24729035,DIČCzz4729o35
se síd|em
Děčín,
Děčín
lV-Podmokly,
Tep|ická
B74lB,PSč4o502
zastoupena
na zák|aděp|némocič'PM/||- 086/2018
vystavené
dne22.01.20'18
spo|ečností:
MONTPROJEKT'a.s.' se síd|em
Pardubice,
Arnošta
z Pardubic2082,PsČ $1 17,|Č,:
28494032,
D|Č:
cz28494032,zápis v obchodním
rejstříku
vedenémKrajskýmsoudemv HradciKrá|ové,
oddí|B, v|oŽka3003,
zmocněnýzástupcep' TomášKubát- vedoucíprojektant,
na zák|aděp|némocize dne05'02.2018
(dá|ejen ,,Budoucí
oprávněná'')
(spo|ečně
dá|etéž,,SmIuvní
strany..),
uzavře|inížeuvedeného
dne,měsícea rokututo:

sMLoUvU
o BUDoUcÍ
st"|LouvĚ
o zŘÍzrnÍ
vĚcnÉHo
BŘEMENE
A DoHoDUo UMÍsrĚnÍ
STAVBY
ě.|z.12-2ooo758ruB/í
název stavby:vĚŽnlce, zTv, pŘeloŽxn TS a kNN

pod|e ustanovení$ 1785 a nás|. a 5 1257 a nás|. zákona č, B9l20t2 Sb. občanského
zákoníku,pod|e
jen
ustanovení
25
4
zákona
(dá|e
odst'
č.
45812000
Sb.
energetického
zákona
tato
smlouva).
$

čÉnet
r.
Úvodní ustanovení
Budoucíoprávněnáje provozovate|em
distribuční
soustavy(dá|ejen ,,PDs")na území
vymezeném
|icencína
distribucie|ektřinyudě|enouPDS Energetickým
regu|ačním
úřadem.Distribuční
soustavaje provozovánave
veřejnémzájmu.PDS má povinnostzajišťovat
provozování,
spo|eh|ivé
obnovua rozvojdistribuční
soustavy,
přičemž
pokuddocházík umístění
je PDS povinenpod|e$ 25
zaiízení
distribuční
soustavyna cizínemovitost,
odst. 4 energetického
zákona k tétonemovitostizří.ditvěcnébřemenoa zajistitsi právo provéststavbud|e
příslušných
ustanovení
stavebního
zákona'
Óánek rt.
Prch|ášenío právníma faktickémstavu
1 . Budoucípovinnáproh|ašuje,
žeje v|astníkem,
v rozsahupodí|uí/í vzh|edemk celku,a to pozemku/ů
parc.č.

122411, 15917,v k.ú.Horní Věžnice(7814o1|, obecVěžnice, zapsánov katastrunemovitostívedeném
Katastrá|ním
pracoviště
úřadempro Vysočinu, Katastrá|ní
Jih|ava,zapsáno na LV č. íoooí (dá|ejen
,,Dotčená
/ nénemovitost/ti..).
- íx jednosloupová trafostanice s
Budoucí
oprávněnáje investoremstavbyzařízení
distribučnísoustavy
rozvaděčem nn' kruhové uzemnění okolo trafostanice o poloměru kruhu 5,3 m, 2x kabel
AYKY 24o+12o a íx kabel AYKY 12o+7o (dá|ejen ,,7ařizenídistribučnísoustavý'), kteráse bude
nacházetmj. na Dotčené/ných
nemovitosti/tech.
Budoucípovinnáproh|ašuje,
že nenížádnýmzpůsobem
omezenav právu zříditk Dotčené/ným
nemovitosty'tem
věcnébřemeno pod|etéto sm|ouvy,a že jí nejsou známy žádnéfaKické nebo právnívady Dotčené/ných
nemovitosti/tl
Keými by by|znemožněn
úče|této
sm|ouvy.

i

I

L

čtánekIu.
Předmět smlouvy
1 . Smluvnístranyse zavazují,
žespo|uza dá|euvedenýchpodmínek
uzavřouvlastnísm|ouvuo zřízení
věcného

předmětembudezřÍzení
břemene(dá|ejen ,,V!astnísmIouva..),jejímž
věcnéhobřemenepod|e$ 25 odst.4
energetického
zákona. obsahem věcnéhobřemene bude právo Budoucíoprávněnéumístit,provozovat,
provádětjeho obnovu,
opravovata udržovatZařízenídistribuční
nemovitosti/tech,
soustavyna Dotčené/ných
a povinnostBudoucípovinné
výkontěchtopráv strpět(dá|ejen ,,Věcnébřemeno.').
ýměnu a modernizaci,

2 . Předpok|ádaný
rozsahomezeníDotčené/ných
nemovitosti/tíVěcným
břemenemnepřesáhnerozsahvyznačený
pří|ohu
v situačním
snímkutvořícím
č.1 tétosm|ouvya činí:
- kabe|ové
vedenínn 1kV- 284 m dé|kových,
tj. 170,5 m2
- uzemnění
( kruhyoko|oTS ) 88,25 m2
V rámci stavby dojde k částečné
demontážistávajícího
kabe|ového
vedenínn lkV, v zemí,kteréje nyní
na pozemku/cích
umístěno
č.k' L5917.
p|án
Budoucíoprávněnáse zavazujepo dokončenístavby
Zařízení
distribuční
soustavyvyhotovitgeometrický
pro vyznačení
rozsahuVěcnéhobřemene,V|astnísm|ouvua zas|atBudoucípovínnépísemnournýzvuk
uzavřeníV|astnísm|ouvy,jejížpří|ohoubude V|astnísm|ouvaa geometrickýplán, popř. situační
snímek
umístění
Zařízenídistribuční
soustavy(dojdeli věcnýmbřemenemk dotčení
budovy),
4 . Budoucíoprávněnáse zavazujezas|atýzvu d|e odstavce3' Budoucípovinnéve |hůtědo 6 ka|endářních

měsíců
od ko|audaceZařízení
distribuční
soustavy(popř.od jeho uvedenído provozu),nejpozdějivšakdo 5
let od uzavřenítétosm|ouvy.Budoucípovinnáse zavazujeV|astní
sm|ouvuuzavřítnejpozdějido 60 dnůode
dnedoručeníwzvy.

Do doby uzavřeníV|astní
sm|ouvyjsou Sm|uvní
stranyvázányobsahemtétoSm|ouvya zavazují
se, ženeučiní
jiné
jejího
právníani
žádné
kroky,kteréby ved|yke zmaření
úče|u.
práva Budoucípovinnév důs|edku
stranyse dohodly,žeza omezení
v|astnického
Sm|uvní
ýstavby Zařízení
povinné
na zák|aděV|astnísm|ouvy
distribučnísoustavy
azřízení
Věcného
břemenebudeBudoucí
vyp|acena
jednorázovánáhradave výšií58oo'. Kč(s|ovyPatnácttisícosmset korun ěeských), ktétočástce
p|atby.Částka3e
bude připočtena
daň z přidanéhodnotydle zákonnésazby p|atnéke dni uskutečnění
Vypočtena:
vedenínn 1 kV
5000 Kčza trafostanici+ 10800Kčza uzemněníko|emtrafostanicea kabe|ové
Jednorázovánáhradabude vyp|acenaBudoucípovinnépo provedení
vk|aduVěcnéhobřemenedo katastru
nemovitostí
za podmínek
V|astní
stanovených
sm|ouvou.
článektv.
Podmínkypro provedenístavby
1 . Budoucípovinnáudě|ujeBudoucíoprávněnésouh|ass provedením
stavby Zařízení
distribuční
soustavyna
Dotčené/ných
nemovitosti/tech
v rozsahud|e čl'III. odst. 2 tétosm|ouvy,a to i prostřednictvím
třetír'rh
osob.
jí
povinná
pověřeným
Budoucí
se zavazujeumožnit
v nezbytném
rozsahuBudoucí
oprávněné
a
třetímosobám
přístupa přfezd na Dotčenou/né
nemovitosVti
nemovitosti/tech
a rea|izacistavby.Práce na dotčené/ných
v:
budouspočívat
zejména
jednos|oupová
montáž lx
nn, kruhovéuzemnění
trafostanices rozvaděčem
oko|otrafostaniceo po|oměru
kruhu5,3 m, 2x kabelAYKY 240+120a Lx kabelAYKY 720+70
demontáž
částistávajícího
kabe|ového
vedenínn 1kV
prací
2 . Budoucíoprávněná
se zavazujev průběhu
Po skončení
ýstavby co nejvícešetřitpráv Budoucípovinné.
!

i

L-

je Budoucí
oprávněnápovinnauvéstDotčenou/né
nemovitosýti
do předchozího
stavu.PokudBudoucípovinné
v důs|edku
vznikneújmana majetku,má právona přiměřenoujednorázovou
ýkonu práv Budoucíoprávněné
náhradu.

Óáner v.
ostatní ujednání
1 . Budoucípovinnáse pro případpřevoduv|astnického
práva k Dotčené/ným
nemovitosti/tem
smluvnězavazuje

převéstna nabyvate|eDotčené/ných
nemovitosti/tí
zároveňpráva a povinnostivyp|,ývající
z tétosm|ouw,a to
formoupostoupení
sm|ouvydle $ 1895a nás|.občanského
zákoníku,
k čemuž
Budoucí
oprávněnátímtouděluje
svůjpředchozí
souhlas.
Veškeré
nák|adyspojené
s vyhotovením
geometrického
tétoa V|astnísm|ouvy,
p|ánua podáním
návrhuna vk|ad
do katastrunemovitostí,
se zavazujeuhraditBudoucíoprávněná.

č!ánet vr.
Závěrečná ustanovení
1 . Tato sm|ouvanab'ýváp|atnosti
podpisupos|ední
a účinnosti
dnempřipojení
sm|uvní
stranou.
2 . Přijetínávrhutétosm|ouvys dodatkemneboodchy|kou,byťnepodstatnou,
se vy|učuje.
Totéžplatípro uzav,lrání
dodatkůk tétosm|ouvě.
3 . Tuto sm|ouvu|zeměnitnebodop|ňovat
pouzepísemně,
jiná formase vy|učuje.
formoučís|ovaných
dodatků,
Písemnáformaje nezbytnái pro právníjednání
směřující
ke zrušení
sm|ouvy.
4. Tato smlouvazaniká,pokudBudoucí
oprávněnáupustíod záměruvybudovatZařízení
distribuční
soustavyna

Dotčené/ných
nemovitosti/tech
nebo pokudv rámci rea|izacestavbynedojdek umístění
Zařízení
distribuční
soustavy na Dotčené/ných
nemovitosti/tech.
V takovémpřípaděse Budoucíoprávněná zavazuje tuto
povinnébezzbytečného
skutečnost
Budoucí
odkladuoznámit.

5 . Tato smlouvaje vyhotovenaVe 2 stejnopisech,z nichž1 stejnopisobdňíkaždýz účastníků
tétosmlouvy.
6.

*":*'':'*'::
::::: :.::: ::::":o::' ::":::':lf:"'

:*::l:: ::::-:-

zas'ťup'[e's'ťva
obce

je její:
7. Součástí
tétosm|ouvy
Příloha č. 7 . 9ituační snímek se zákresem předpokládanéhorozsahu Věcného břemene s podpisy
vlastn íkú/ spo l u vlastn íků
D n e. . . . . . , . . . . . .2. 0. .1. 8. . .

Dne02.11.2018
MOIUTPROJEKT,
a.s.

ArnoŠta
z Pardubic2082
\9
531 17 Pardubice
|Č:28494032 D|č:cz284g4og2

obec Věžnice
povinná
Budoucí
Tel:

B.

CEZ Distribuce,
a. s.
Budoucí
oprávněná
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