lP-l2-40| |70;l - DC_Staré
Křečany,ppč.3 l l9lt,připoj ka kN N /00_1
Obec Staré Křečany
Zttsltlultattu

] Františkem Moravcem - starosta obce

IČ: 261653

Sídlo: č.p, 38, 407 6t Straré Křečany
e-mail: krecany@Volny.cz
tel: 412 336 291, 47z 336 440

datová schránka: 8y5bin2
bankovní spojení: č.ú.,,,,,, ,,.,,.,,
(dále jen ,,Budoucí povinná" nebo též,,Druhá smluvní strana")

a

čEz Distribuce, a, s.
1č z47zgo35, Dlč Czz47zgo35
se sídlem Děčín,Děčínlv-Podmokly, Teplická 87418, PSČ 405 02
zastoupena obchodni společnostíELEKTROMoNTÁŽE RoUČEK s.r.o., Glennova 2703/1, 400 11 Ústí
nad Labem - SeverníTerasa, IČ:06898874 , DIČ: CZ06898874 na základě plnó moci ev.č, P|4/II
02512020 ze dne 24.8,2020 přijatou zmocněncem Ing, Janem Kollárem dne 19,2.2020,
(dále jen ,,Budoucí oprávněná")

-

(společně dále též,,Smluvní strany''),
uzavřeli nížeuvedeného dne, měsíce a roku tuto:

SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
A DoHoDU o UMÍSTĚNÍ STAVBY č. lP-l2-401 1704/003
podle ustanovení § 1785 a násl, a § 1257 a násl. Zákona Č. 89l20tz Sb. občanskéhozákoníku, 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,,PD9') na územívymezeném
licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačnímÚřadem. DistribuČní soustava je
provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajištbvat spolehlivé provozování, obnovu
a rozvoj distribuční soustavy, přičemžpokud dochází k umístění zařízenídistribuční soustavy na cizí
nemovitost7 je PDS povinen podle § 25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné
břemeno a zajistit si právo provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona.

článek II.
Prohlášení o právním a faKickém stavu
1

Budor"rcí povinná prohlašuje, že je v/lučným v]astníkem l

/l

:

pozemku/ů parc.č, -1699 - ostatní plocha, _1700/l - íJstatní phcha , v k,ú. Staró Křcčan1
l75{-1.19|, obec Stari, Křečan,t, [562823|, list vlastnictví č,: 53.1 zapsáno v katastru nemovitostí

Vedeném Katastrálním úřadem pro

,,Dotčená(né) nemovitost(ti)"

Isttcki

kra], Katastrálni pracoviště

Rumhurk

(dále.]en

Budoucí oprávněná je investorem stavby zařízení distribučnísoustaq/ - kabclor,ó r,edení NN dále

pn,,Zařízení distribučnísoustať'), která Se bude nacházet mj, na

Dotčené(ných)

nemoVitosti(tech),

v právu zřídit k Dotčené(ným)
nemovitosti(tem) věcné břemeno podle této smloulry, a že jí nejsou známy žádnéfaktické nebo právní
vady Dotčené(ných)nemovítosti(tí), Kenými by byl znemožněn účeltéto smlouvy,
Budoucí povinná prohlašuje, že není žádným způsobem omezena

článek IIr.
Předmět smlouvy
1.

Smluvní strany se zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní smlouvu
o zřízení věcného břemene (dále jen ,,Vlastní smlouva"), jejímžpředmětem bude zřízení
věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude
právo Budoucí oprávněné Umktit, provozovat, opravovat a udržoval Zařízení distribučnísoustavy na
Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět ]eho obnovu, qiměnu a modernizaci, a povinnost
BUdoucí povinné Výkon těchto práv strpět (dále jen ,,Věcné břemeno"),

2,

Předpokládaný rozsah omezení Dotčené(ných) nemovitosti(tí) Věcným břemenem činí81 bm
a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačnímsnímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.

Budouci oprávněný se zavazuje po dokončenístavby Zař2ení distribučnísoustavy Vyhotovit
a žaslat Budoucí
povinné písemnou výzvu k uzavření Vlastní smlouvy, jejížpřílohou bude Vlastni smiouva

geometrický plán pro vyznačenírozsahu Věcného břemene, Vlastní smlouvu
a geometrický plán.

Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat výzvu dle odstavce 3. Budoucí povinné ve lhůtě
nilíell od kolaudace Zařízení distribuční soustavy (popř. od jeho uvedení do

do 6 kalendáilqh

provozu), neiDozděii Však do 5 let od LlZaVření této smlouvy. Budoucí povinná se zavazuje Vlastní
smlouvu uzavřit nejpozdě]'i do 60 dnťr ode dne doručenívýzvy.
Do doby uzavření Vlastní smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem této Smlouvy a zavazuji
se, že neučinížádnépráVní ani jiné kroky, které by vedly ke zmařeníjejího účelu,
6.

Smluvní strany se dohodly, že za onlezení vlastnického práva Budoucí povinné v důsledku
výstavby Zařízení distribučníSoUStaVy a zřízení Věcného břemene bude Budoucí povinné na
základě Vlastní smlouvy vyplacena jednorázová náhrada ve výši 10.825, Kč, ,'slor,1 desct tisíc
(}snr sct d\ acct pčt kolun čcskr ch . Jednorázová náhrada bude vyplacena Budoucí povinné po
provedení VkladU Věcného břemene do katastru nemovitostí za podmínek stanovených Vlastní
snllouvou.

článek Iv.
Podmínky pro provedení stavby

1.

Budoucí povinná uděluje Budoucí oprávněné souhlas s provedením stavby Zařízení distribuční
soustavy na Dotčené(ných)nemovitosti(tech) v rozsahu dle čl. iII. odst. 2 této smlouvy, a to
i prostřednictvím třetích osob. Budoucí povinná se zavazuje umožnit v nezbytném rozsahu

Budoucí oprávněné a jí pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na Dotčenou(né)
nemovitost(ti) a realizaci stavby. Práce na dotčené(ných)nemovitosti(tech) budou spočívat
zejména v:

Výkopové práce pro uloženíkabelu NN, v|astní uloženíkabelu NN, zásypy, terénníúpravy,
zádlažby

v

průběhu výstavby co nejvíce šetřit práv Budoucí povinné.
Po skonČeníprací je Budoucí oprávněná povinna UVést Dotčenou(né)nemovitost(ti) do
předchozího stavu. Pokud Budoucí povinné v důsledku výkonu práv Budoucí oprávněné vznikne
Budoucí oprávněná se zavazuje

újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu.

článek v.
o§tatní ujednání
1.

Budoucí povinná se pro případ převodu vlastnického práva k Dotčené(ným) nemovitosti(tem)
smluvně zavazuje převést na nabyvatele Dotčené(ných)nemovitosti(tí) zároveň práva a povinnosti
VyplývajícíZtéto smlouvy, a to formou postoupení smtouvy dle § 1895 a násl. občanského zákoníku,
k čemužBudoucí oprávněná tímto uděluje svůj předchozí souhlas.
Veškeré náklady spojené s vyhotovením této a Vlastní smlouvy, geometrického plánu

a

podáním

návrhu na vklad do katastru nemovitostí, se zavazuje uhradit Budoucí oprévněná.

článek VI.
závěrečná ustanovení

1.

Jakékoli změny či doplnění textu tohoto návrhu smlouvy ze strany Budoucí povinné budou
považovány za no\^}i návrh smlouvy a k uzavření smlouvy dojde teprve akceptací takto upraveného
návrhu Budoucí oprávněnou. Totéžplatí pro uzavíránídodatkůk této smlouvě.

1.

2.
3.

Tuto smlouvu lze měnit nebo dop|ňovat pouze písemně, formou číslovanýchdodatků, jiná forma
se vylučuje. Písemná forma je nezbytná i pro přávníjednání směřujíci ke zrušenísmlouvy,

Tato smlouva zaniká, pokud Budoucí oprávněná upustí od záměru vybudovat Zařízení distribuční
soustavy na Dotčené(ných)nemovitosti(tech) nebo pokud v rámci realizace stavby nedojde
k umístění Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech). V takovém případě
se Budoucí oprávněná zavazuje tuto skutečnost Budoucí povinné bez zbytečnéhoodkladu
oznámit.

4.

Tato sm|ouva je Vyhotovena Ve 4 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdržístrana Budoucí
oprávněná a 1 stejnopis strana Budoucí povinná.

Osobní úcla]e subjektu údajůjsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně pIatnými a
účinnýmiprávními předpisy Českérepubliky a Evropské unie. Bližšíinformace týkajícíse
zpracování osobních úrJajůa právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou
dostupné na stránkách WWW.cezdistribuqe,czlgdpr nebo je Společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
subjektu údajůna požádání poskytne.
Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zákona č, 340l2075 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti něktený,ch smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smlL,v (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní
stranou.

Zámér zřídI Věcné břemeno
usnesenim ,,

,. ,,,.,

,,

,,

,,

k

Dotčené(ýrn)nemovitosti(en, )
zedne,,,,,.,,,,
ó]

by|

schválen

Součástí této §mlouvy je její:
Příloha č. 1 - situačnísnímek se zákresem předpokládaného rozsahu Věcného břemene s podpisy
Vla s tn íků/spo l uvl a st n ík ů

Dne ,.,,.,,,,,,,,,-,, ,, ,, 2021

Dne 7,9.2021

Budoucí povinná

Budoucíoprávněná

Obec Staré Křečany
ZastoUpena

František |4oraVec
Ing. Jan Kollár
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