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Mésto Novf Knín
ICO : 00242888
Sídlo : náméstíJiËího z Podébrad L,262 03 Novli Knín
Zastoupená : panem Petrem Chmelíkem - starostou mësta

(dále jen ,,Budoucí povinná")

a

ðez o¡str¡uuce, a. s.
rö z47zgo35, Drð czz47 zgo3s
se sídlem Déðín, Dëðín lV-Podmokly, Teplická B74lB, PSö 405 02

zastoupená firmou ELEKTROSTAV STRAKONIGE, s.r.o.,
se sídlem Písecká 283, 386 01 Strakonice
zapsána v OR vedeném Krajskim soudem v Öesk¡ich Budëjovicích, oddílC, vloZka 1997,
na základë plné moci
jednatel spoleönosti lng. Vladimír Vlöek
tÖ 47239034, DlÖ: C247239034,

(dále jen ,,Budoucí oprávnëná*)
(spoleðnè dále téZ,,Smluvní strany"),
uzavieli níZe uvedeného dne, mësi.:e a roku tuto:

SMLOUVU O BUDOUCÍ SulOUvÉ O zñ.ÍzrnÍ vËCtÉno añ,euerur

A DOHODU O UMÍSTÈIUÍ SrnVBy ð. rE-12-6010126

HRANICE - VÍT{ËNN TS PB 2T34A NN

podle ustanovení $ 1785 a násl. a 9 t257 a násl. zákona ë.. SglzOLZ Sb. obðanského zákoníku, podle
ustanovení $ 25 odst. 4 zákona ë,. 458/2000 Sb. energetického zákona (dále jen tato smlouva).

ðÉnet r.
Úvodní ustanovení

Budoucí oprávnèná je provozovatelem distribuðní soustavy (dále jen ,,PDS") na území vymezeném
licencí na distribuci eleKÍiny udëlenou PDS Energetick'fm regulaðním úiadem. Distribuðní soustava je
provozována ve veËejném zájmu. PDS má povinnost zajiöfovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj
distribuðní soustavy, pËiðemZ pokud dochází k umístëní zaiízení distribuðní soustavy na cizí nemovitost,
je PDS povinen podle $ 25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zËídit vëcné bËemeno a
zajistit si právo provést stavbu dle pÍísluðn,fch ustanovení stavebního zákona,

ð¡ánek rr.
Prchláðení o právním a faktickém stavu

Budoucí povinná prohlaðuje, ãe je rnfluðn'im vlastníkem pozemkû parc.ð. 73\ 7gO, v katastrálním
území Kozí Hory, obec Nov'f Knín, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úÍadem
pro StËedoðesk'f kra¡, Katastrální pracoviðtë PËíbram (dále jen ,,Dotðené nemovitosti")

2. Budoucí oprávnëná je investorem stavby zaYízení distribuðní soustavy - zemního kabelového vedení
NN, kabelového pilíie, uzemnénídále jen ,,7aíizení distribuðní soustavy"), která se bude nacházet
mj. na Dotðen'fch nemovitostech.

3, Budoucí povinná prohlaðuje, Ze není iádnym zpûsobem omezena v právu zííC¡t k Dotðen'im
nemovitostem vëcné bËemeno podle této smlouvy, a ie jí nejsou známy Zádné faktické nebo právní
vady Dotðen'ich nemovitostí kteúmi by bylznemoZnën úðeltéto smlouvy.
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ðlánek rrr.
PÍedmèt smlouvy

Smluvní strany se zavazují, Ze spolu za dále uveden'ich podmínek uzaviou vlastní smlouvu
o zluení vðcného biemene (dále jen ,,Vlastní smlouva"), jejímZ piedmëtem bude zïízení
vécného biemene podle $ 25 odst. 4 energetického zákona. Obsahem vécného bËemene bude
právo Budoucí oprávnëné umístit, provozovat, opravovat a udÈovat Zaiízení distribuõní soustavy na

Dotðen'ich nemovitostech, provádét jeho obnovu, vfménu a modernizaci, a povinnost Budoucí
povinné v,ikon tëchto práv strpét (dále jen ,,Vècné bÍemeno').

PËedpokládan,i rozsah omezení Dotðen,fch nemovitostí Vëcn'fm 
'biemenem 

¿¡ni 1¡z/161bm
kabelové trasy a nepiesáhne rozsah vyznaðen'i v situaðním snímku WoËícím piílohu ð. t této
smlouvy.

3. Budoucí oprávnèn'i se zavazuje po dokonðení stavby Zalízení distribuðní soustavy vyhotovit
geometrickf plán pro vyznaðení rozsahu Vécného bËemene, Vlastní smlouvu a zaslat Budoucí
povinné písemnou ufzvu k uzaviení Vlastní smlouvy, jejíZ pËílohou bude Vlastní smlouva
a geometrick'i plán.

Budoucí oprávnëná se zavazuje zaslat vyzvu dle odstavce 3. Budoucí povinné ve lhüté

do 6 kalendáËních mësícû od kolaudace 7aiízení distribuðní soustavy (popË. od jeho uvedení do
provozu), nejpozdëji vðak do 5 let od uzaviení této smlouvy. Budoucí povinná se zavazuje Vlastní

smlouvu uzaviít nejpozdéji do 60 dnü ode dne doruðení vyzW.

5. Do doby uzavËeníVlastní smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem této Smlouvy a zavazují

se, Ze neuðiníäádné právníanijiné kroky, které by vedly ke zmaiení jejího úðelu.

6. Smluvní strany se dohodly, 2e za omezení vlastnického práva Budoucí povinné v drlsledku
rnistavby ZaYízení distribuðní soustavy a zYízení Vëcného bËemene bude Budoucí povinné na

základè Vlastní smlouvy vyplacena jednorázová náhrada ve v'iði 5700,- Kð k této ðástce bude

pÍipoðtena dañ z pËidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskuteðnëní platby.

Jednorázová náhrada bude vyplacena Budoucí povinné po provedení vkladu Vécného bíemene do

katastru nemovitostí za podmínek stanovenfch Vlastní smlouvou.

ðlánek rv.
Podmínky pro provedení stavby

1. Budoucí povinná udëluje Budoucí oprávnëné souhlas s provedením stavby Zalízení distribuðní

soustavy na Dotðen,fch nemovitostech v rozsahu dle ð1. III. odst, 2 této smlouvy, a to

i prostËednicLvím tietich osob. Budoucí povinná se zavazuje umoånit v nezbytném rozsahu

Budoucí oprávnéné a jí povëËen'fm tËetím osobám pËístup a piíjezd na Dotðené nemovitosti a

realizaci stavby. Práce na dotðen'fch nemovitostech budou spoðívat zejména v:
. lJmísténí kabelového vedení NN a zaústéní zemního kabelu NN do kabelového prlííe;

2. Budoucí oprávnëná se zavazuje v prûbèhu vistavby co nejvíce ðetiit práv Budoucí povinné.

Po skonðení pracíje Budoucíoprávnéná povinna uvést Dotðené nemovitosti do píedchozího stavu.

Pokud Budoucí povinné v düsledku v'ikonu práv Budoucí oprávnëné vznikne újma na majetku, má

právo na pËiméienou jednorázovou náhradu,

ðlánek v.
Ostatní ujednání

1. Budoucí povinná se pro pËípad pievodu vlastnického práva k Dotðen'fm nemovitostem smluvnè

zavazuje pÍevést na nabyvatele Dotðen'ich nemovitostí zároveñ práva a povinnosti vypl'fvajhí z této
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smlouvy, a to formou postoupení smlouvy dle g 1895 a násl. obðanského zákoníku, k ðemuZ Budoucí
oprávnéná tímto udëluje svû¡ pËedchozí souhlas.

2' Veðkeré náklady spojené s vyhotovením této a Vlastní smlouvy, geometrického plánu a podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí, se zavazuje uhradit Budoucíoprávnèná.

ðtánek v¡.
Závèreðná ustanovení

Piijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byl nepodsþtnou, se vyluðuje. TotéZ platí
pro uzavírání dodatkü k této smlouvë.

2' Tuto smlouvu lze mënit nebo doplñovat pouze písemné, formou ðíslovan'ich dodatkt, jiná forma
se vyluðuje. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednánísmëiujítcí ke zruðení smlouvy.

3' Tato smlouva zaniká, pokud Budoucí oprávnëná upustí od zámëru vybudovat Zaíízení distribuðní
soustavy na Dotðen'ich nemovitostech nebo pokud v rámci realizace stavby nedojde k umísténí
Zaiízení distribuðní soustavy na Dotðen'fch nemovitostech. V takovém piþadë se Budoucí
oprávnèná zavazuje tuto skuteðnost Budoucí povinné bez zbyteðného odkladu oznámit.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichi dva stejnopisy obdrZí Smluvnich stran
Budoucí oprávnëná, jeden stejnopis obdrií Budoucí povinná.

5. Osobní údaje subjektu údajÛ jsou zpracovávány v souladu s pÍísluðn'fmi aktuálné platn'imi a
úðinnfmi právními pËedpisy ðeské republiky a Evropské unie. Bliãðí informace tfkající se
zpracování osobních údajü a právnírch pËedpisû, na jejichZ základè je zpracování provádëno, jsou
dostupné na stránkách wwr¡¡.cezdistribuce.czlqdpr nebo je spoleðnost örz oistribuce, a. s.,
subjektu údajü na poiádání poskytne.

6. Smluvní strany berou na vëdomí, ie na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveiejnèní v registru
smluv ve smyslu zákona ë,. 340120L5 Sb., o zvláðtních podmínkách úðinnosti nëktenfch smluv,
uveËejñování tèchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znëní pozdèj!ích
pËedpisü. Tato smlouva nab'ivá platností a úðinnosti dnem piipojení podpisu poslední smluvní
stranou.

7 Zâmér ziidit
usnesením.......

vëcné biemeno k Dotðenfm

, ö.j. ... ... ... ..

nemovitostem
. .. ze dne ... ...

byl schválen

B. Souðástí této smlouvy je její

PËíloha ë. t - situaðní snímek se zákresem píedpokládaného rozsahu Vécného bíemene s podpisy
vlastníka

Piíloha ë..2 - Plná moc

Dne ...................

Budoucí povinná

Mésto Nornf Knín
Petr Chmelík starosta mèsta

CEZ Distribuce, a.s.
zastoupenf na základë plné moci

spoleðností ELEKTROSTAV STRAKONICE s. r.o
zastoupené Ing. Vladimírem Vlðkem, jednatel
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Souhlas alastnlka se stavebnlm z,úmëretn

Stavba:
Hranice- uynÈnaTS PB_2734 a NN
ëlslo stauby:
rE-12-6010126
Vløstnlk pozentht o k.tÍ.
Mësto Noaú Knín, ntímëstí [iiího z Podëbrad 1,26203 Noav Knín
parc.ð. 7Q1,-7?0 u kntastrdlním rlzuní Kozí Hory
'pnrc.ð. 592 a kntastnílním území Borouice

M6toNw! kún
P odEn@ olastnlk ne¡nwitosti x$nn podpisetn pottmuj e,

te souhlasl se staaebnfm z,¡Ímërem.
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