,on
9MLOUVA č,:7030045029/007

o smlouvě budoucí o zřízení věcnéhobřemene

sb, o
uzovřenó podle 9 1785 . 1.788 zákona č' 89/2012 Sb', občonskýzókoník v platném zněnÍ a 5 25 odst. 4 zókona č. 458/2000
znění
v
zókon)
odvětvích
Plotné:rn
podmínkóchpodnikónío o výkonustótníspróvy v energetických
knergetický

obec Věžnice
sídlo:

Věžnice9, 582 52 Věžnice

lČo:
DtČ:

00268461"

Zostoupena:

Dovid Drahoš,starosto

vlastnickýpodíl:

1/1

(dóle jen ,,Budoucípovinná,,)
no straně jedné
a

E.ON Distribuce,o.s.
se sídlem:
třn,

DlČ:
zapsóna:

Budějovice
Budějovice7, 37o 07 České
F.A. Gerstnera2151/6,České
280 85 400
cz 280 85 400
spisovóznačkaB 7772
Budějovicích,
Krajskýmsoudemv Českých
v oR vedeném

Budějovice
banko a.s.,pobočkoČeské
bonkovníspojení: Komerční
279426720297/01.00
čístoúčtu:

za stou pe n ó

společností:
na zóktaděplnémocize dne 1.2.03.2009

E'oN Českórepublika,s,r.o.
F. A. Gerstnero 2151/6, ČeskéBudějovice 7, 370 07 ČeskéBudějovice
257 i3 591
tČo:
cz 257 33 591
DlČ:
v oR vedenémKrajským soudem v ČeskýchBudějovicích,spisovó značkaC 15066,
zapsóno:
zdstoupenadvěma pověřenýmizaměstnonci:
tng. Petr Kuřino, Senior technik rozvoje a výstovby
tng. Libor Varhaník,Technikvýstavbya obnovy DS

se sídlem:

(dále jen ,,Budoucíoprúvněná,,)
na straně druhé
(Budoucípovinnó a Budoucíopróvněnó spotečněrovněžjoko ,,Smluvnístrony,,)
uzovřely nížeuvedenéhodne, měsíceo roku tuto:

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dálejen,,Smlouva):
ČLÁyrrI, . Úvopt,tÍwrnruÁruÍ:
1. Budoucí opróvněnó je provozovatelem distribučnísoustavy (dóte jen ,,PDs,,) na územívymezeném licencÍ.
Distribučnísoustovoje provozovóna ve veřejnémzójmu. PDS mó povinnost zajišťovatspolehlivéprovozovóní,
obnovu o rozvoj distribučnísoustovyno územívymezenémlicencí,přičemžzřízenívěcnéhobřemene je ze strony
Budoucíopróvněnéjednímze zókonem donýchpředpokladůpro plněnítétopovinnosti,

r
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2. Budoucípovinnó prohlašuje,žeje výlučnýmvlastníkempozemku parc.č.759/7, 7224/7, v katostrálním úzet
HorníVěžnice,obec Věžnice,okres Havlíčkův
Brod (dólejen ,,Pozemek,,).Katastrólníúřadpro Vysočinu,Kotastrólr
pracovištěJihlava evidujePozemekna LV č' 70007pro katastrólníúzemíHorníVěžnice.

3. Budoucíopróvněnó bude reolizovatna Pozemkustavbu s nózvem ,,Věžnice,přeložka VN67 p.VěžniceZD,. (dóle jen

,,stavbo,,).Jedna se o síťtechnickéhovybovení,kteró je zřizovóna a provozovóna ve veřejnémzójmu (92 odst.2o
energetického zókono).

ČtÁytxII,- PŘroruĚrsutouw:
1_. Předmětem tétoSmlouvyje sjednónízóvozku obou Smluvníchstran uzovřítpodle 5 25 odst. 4 zókona č.458/2000
Sb., energetickýzókon v platnémzněnía 51-257o nósl. zókona č.89/2012 Sb., občonskýzókoník v plotnémznění
nejpozději do 72 měsícůod spróvního rozhodnutí- tj. nobytíprávní moci kolaudačníhorozhodnutínebo vydóní
koloudačníhosouhlosu, přípodně od dokončení- resp. převzetídokončené
Stavby Budoucíopróvněnou od jejího
zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetístavby)smlouvu o zřízenívěcnéhobřemene, nejpozdějivšakdo 5
let od uzavřenítétoSmlouvy.Věcnébřemeno bude svou povahou osobníslužebností
energetickéhovedenízřízenou
jako
ve prospěch Budoucíopróvněné
PDS.

2. Budoucíopróvněnó se zovazuje vyzvotpřed uplynutímlhůtysjednanév odstavci 1-tohoto člónkuBudoucípovinnou

k uzavřenísmlouvy o zřízenívěcnéhobřemene a v rómci tétovýzvyji předložiti nóvrh smlouvy o zřízenívěcného
břemene.

Smluvnístrany se dohodly, žesmlouva o zřízenívěcnéhobřemene bude uzovřena za účelemumístěnídistribuční
jejíhoprovozovóní,
soustovy - nadzemnívedeníVN včetněpodpěrnéhobodu, uzemněnína Pozemku o za účelem
jejímžobsahem bude próvo Budoucíopróvněnézřídit,provozovot, opravovot a udržovotdistribučnísoustovu na
Pozemku, Věcnébřemeno bude zahrnovot téžpróvo Budoucíopróvněnéprovódět no distribuční
soustavě úpravy
jejíobnovy,
jejího
za účelem
výměny,modernizacenebo zlepšeníjejívýkonnosti,
včetně
odstronění,
4. PředpoklÓdaný průběhvěcnéhobřemeneje zakreslen v situačnímsnÍmku,kteý je nedílnousoučóstítétoSmlouvy.
Přesný průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickémplónu vyhotovenémpo umístění
distribučnísoustovy.
Geometrickýplón se stane nedílnousoučóstísmlouvyo zřízenívěcného
břemene.
Budoucíoprávněnó se zovazuje no své nóklody zajistit vyhotovenígeometrickéhoplónu, vyhotovenísmlouvy o
zřízenívěcnéhobřemene včetněnóvrhu no zahójenívkladovéhořízení,podóní nóvrhu no příslušnýkatastrólníúřod
včetněúhrodyspróvníchpoplotkůs tímspojených.
Budoucí opróvněnó je povinna po skončeníprocí uvést Pozemek do předchozího stavu, a není-li to možné
předchozímuúčelu.
s ohledem na povahu provedenýchprací,do stovu odpovídojícímu

1 . Próvo věcnéhobřemene bude zřízeno jako časověneomezené,které zanikó pouze v případech stonovených
zókonem.
Věcnébřemeno bude zřízeno úplotně,o to zo jednorózovou nóhradu v celkovévýši50o0,- Kčbez DPH (slovy:
pěttisíckorun českých),
K tétočóstcebude připočtenoplotnó sazbo DPH.
Jednorózovó nóhrodo, kteró odpovídó hodnotě zřizovonéhoprúvo,bude Budoucípovinnéuhrozeno na zókladě
daňovéhodokladu -faktury s termínemsplotnostimin. 27 dnůvystavenéBudoucípovinnou do j0 dnŮ od doručení
vyrozuměnío provedenémvkladu do katastru nemovitostídle smlouvy o zřízenívěcnéhobřemene na odresu
fokturačníspolečnostiBudoucíopróvněné.
4. Budoucípovinnó bere na vědomí,že distribučnísoustovo, kteró bude umístěno no Pozemku, bude chróněna
ochronnými pósmy dle energetickéhozúkono.ochrannépósmo sloužík zojištěníspolehlivéhoprovozu zořízení
elektrizočnísoustavy
a k ochroněživoto,zdravía majetku osob'
Budoucíopróvněnó je povinna doručitkopii nóvrhu na zahójenířízenío povolenívkladu próvo do KN s vyznočením
dato přijetí (podóní)na KP KÚ (nebojiného dokladu o doručení_ doručenky)do S-ti procovníchdnůno odresu
Budoucípovinnéode dne podóní na katostrólnímúřodě.Smluvnístrony si mohou smluvně dohodnout i jiný
(alternativní)zpťlsobdoručení
nóvrhu no zohójenířízení,napříkladfaxem, mailem opod.
J t- L03004 5 029/00 1/ZM S

CtÁrvrxIV, - osrerr,tÍwrnNÁtuÍ:
Próva o povinnosti vyplývojící
z tétosmlouvy přechózí v plném rozsohu i na próvní nóstupce obou Smluvních
stron. Dojde-li ke změně vlastníkoPozemku,je nutnépróvo a povinnosti z tétoSmlouvy postoupit na nového
nabyvotele Pozemku. Postoupení Smlouvy bude provedeno v soulodu s ustonoveními 91895 a nósl.
občonského
zókoníku a Budoucípovinnó se zovazuje řódné postoupenízojistit, novéhonobyvotele písemně
zavózot touto Smlouvou o informovot o tétoskutečnostiBudoucíopróvněnou.

1 . Budoucí povinnó joko vlostnÍkPozemku dotčenéhoStovbou a účastníkúzemníhořízení touto Smlouvou
uděluje souhlas s provedenímStovby uvedené v čl. l odst. 3 této smlouvy. Budoucí povinnó součosně ve
smyslu 5784a zókona č.1.83/2006Sb.,o územnímplónovóní o stavebnímřódu (stavebnízókon) dala souhlas
s navrhovoným stovebnímzóměrem a to podpisem vyznačenýmna situačnímvýkrese dokumentace, dóle
souhlosís vydóním příslušného
spróvníhopovolenína Stavbu o se vstupem (a vjezdem) Budoucíopróvněné,
popř. jí pověřených třetíchosob na Pozemek v souvislosti s reolizacíStavby. Umístěnídistribučnísoustavy je
patrné z přiloženéhosituačníhosnímku (popř' snímku katastrólní mapy), jenž je nedílnou součústítéto
Smlouvy.

2. Toto Smlouvo nabývó plotnosti a účinnostidnem jejíhopodpisu zóstupci obou Smluvníchstran.
3. Pro přípod, že tato Smlouva není uzovíróno za přítomnosti obou Smluvníchstran, plotí, že Smlouva nebude

uzovřena, pokud ji Budoucí povinnó či Budoucí opróvněnó podepíšísjokoukoliv změnou či odchylkou, byť
nepodstotnou,nebo dodatkem,ledožedruhó smluvnístronatokovouzměnu čiodchylkunebo dodatek nósledně
schvólí.

4. V případě, že Stavba nebude z jakýchkoliv důvodt)realizovóna nebo pokud Pozemek nebude distribuční
soustavou dotčen,nejsouSmluvnÍstrany výšeuvedenýmizóvazky vózány. Budoucíopróvněnútuto skutečnost
písem ně oznó m í Budoucípovinné.
5. Smluvnístrony mohou měnit, doplňovat o upřesňovot tuto smlouvu pouze oboustronně odsouhlosenými a
písemnýmidodotky,
běžněčíslovonými
6. Smlouvaje vyhotovenov (ve) 3 stejnopisech,z nichžkoždýmó plotnost originólu.
7.

Budoucíopróvněnó obdrží2 jejívyhotovení.Zbyló jsou určenapro Budoucípovinnou'

8. Smluvnístrany prohlošují,že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly,že byla uzovřeno po vzójemné dohodě,
podle jejich provéa svobodnévůle,dobrovolně, určitě,vóžně o srozumitelně, nikoliv v tísni,pod nótlakem ani za
nópodně nevýhodnýchpodmínek,cožstvrzujísvými podpisy.
9.

Tato Smlouva byla schvóleno usnesenímzastupitelstvaobce č.:ze dne:

Příloha č.7.:

Situačnísnímekplónovanéhoumístěnídistribuční
soustovy_ nedílnósoučóstSmlouvy.

t t-10io04 s 029/001/zM s

V Jihlově dne: 7.1.7,2078
Budoucíopróvněnd:

E.ON Distribuce,a.s.

zastoupenóE.oN,Českd
republika,s.r.o.

Seniortechnikrozvojea výstavby

obec Věžnice
David Drahoš,storosta

Ing. Libor
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E.oN Čes|drcpub||kr'r.r.o.
F. A. Gerstnera2]5116
Buděiovice7
České
Budějovice
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