
Město Nový Knín, tČ ooz+zaga , DIČ Czoo242888, sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad I, 262 03 Noý Knín, zastoupená
panem Petrem Chmelíkem, starostou, č. ú' 52t474359/0800' e-mail: radnice@mestonowknin.cz

(dále jen ,,Povinná")

a

črz oistriluce' a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 87418, Psč 4o5 02. IČ 24729035, DlČ e24729o35, zápis v
obchodním rejstříku vedeném Krajslcým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložl<a 2145, s předmětem podnikání -
distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583, bankovní spojení: č. ú. 35-454458026710100, KB Praha,
zastoupena na základě písemného pověření Ing. Jiřím Duspivou

(dále jen,,oprávněná")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

sMLoUVu o zŘÍzENÍ vĚcnÉno BŘEMENE - sLUŽEBNosTI

č. IE_12_600899olt
Sudovice, kNN od PB -2296 - horní

podle ustanovení $ 1257 a násl. zákona č' 89l20I2 Sb. občanského zákoníku a ustanovení $ 25 odst. 4 zákona
č. 458/2000 Sb. energetického zákona'

článek I.
Úvodní ustanovení

oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dá|e také ,,PDs") na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny
udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem' Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má
povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozuoj distribuční soustavy, přičemž pokud dochází k umístění
zařízení distribuční soustavy na cizí nemovitost, je PDS povinen podle 5 25 odst. 4 energetického zákona k této
nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost).

čÉnek II.
Prchlášení o právním a faktickém stavu

1. Povinná prohlašujg že je výlučn'ým vlastníkem pozemku parc. č. 24ll, orilc. č. 58/11' parc. č. 2o3JL, katastnální
území Sudovice, zapsano v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram (dále jen společně,,Dotčená nemovitost)".

2' oprávněná je vlastníkem stavby zařízení diďribuční soustavy - kabelové vedení NN (276'5m) + 4 x jiďící pilíř (dále
jen ,,Zalízení distribuční soustaý'), která se nachází mj. na Dotčené nemovitosti. Zařízení distribuční soustavy je
inženýrskou sítíve smyslu $ 509 občanského zákoníku.

článek III.
Pňedmět Smlourry

1. Povinná, jako vlastník Dotčené nemovitosti, zřizuje k Dotčené nemovitosti ve prospěch oprávněné věcné břemeno
podle $ 25 odst' 4 energetického zákona.

2. obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit provozovat, opravovat a udžovat 7nřízení distribuční soustavy
na Dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Povinné ýkon těchto práv strpět
(dále jen ,,věcné břemeno").

3. Rozsah věcného břemene na Dotčené nemovitosti podle této smlouvy je vymezen v geometrickém plánu č' 4l2-
10363/2018 potvrzený Katastrálním úřadem pro Středočeslcý kaj, Katastrálním pracovištěm Příbram dne 3.2' 2022
pod č. PGP-190l2022-2tI' Geometrický plán je přílohou této smlouvy.

4' Věcné břemeno zřízené touto Smlouvou se sjednává na dobu neurčitou.

Óáner Iv.
Cena a platební podmínky

1. Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 69.125'- Kč (slovy: šedesát devět tisíc
jedno sto dvacet pět korun českých) + příslušná sazba DPH.

2' Jeijnorázovou náhradu uhradí oprávněná Povinné na základě faKury (daňového dokladu) Wstavené Povinnou se
splatností 30 dnů od doručení faKury. Povinná je oprávněna vystavit fa]<turu až po doručení vyrozumění o povolení
vk|adu práva odpovídajícího věcnému břemeni dle této smlouvy do katastru nemovitostí a po oMržení objednávky
vystavené oprávněnou. Za datum zdanitelného plnění je považován den právnbh účinků vkladu, U. datum podání
návrhu na vklad do KN. Povinná bere na vědomí, že objednávka nebude obsahovat DPH. objednávka bude Povinné
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doručena na emailovou adresu, přb' korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy do 21 dnů od uzavření

této smlouvy.

3. 'povinná se zavazuje, že ved|e náležitostístanovených platnými pÉ"-'^Í'i předplsy, bude faKura obsahovat:

.- ircňe ó'.ačóniteto smlouvy o zřízení věcného břemene - IE-12-6008990/1

o desetimístné číslo ze žádosti (objednávw)'

4' Ujednání tohoto článku smlouvy týkající se objednávky se neužijí, nebude-li objednávka doručena Povinné v termínu

odstavce 2.

článekv.
VHad věcného břemene do katastru nemovitostí

1. Věcné břemeno podle této smlouvy wniká jeho vkladem do katastru nemovitostí'

2' Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad věcného břemene dle této sm|ouvy do katastru nemovitostí (dále jen návrh

;; 
"kffii_ffiá 

p"J#6lá"ňe."'. spia"ní poplatek za návrh na vklad uhradí oprávněná.

3. Povinná tímto zmocňuje opÉvněnou, aby za ní podepsala a podala návrh na vklad a aby ji zastupovala ve

vkladovém řÍzeni. uaáeli'ň'o.ntni. iéno pÍijetí Smluvní strany potvzujísvými podpisy této smlouw'

článetu.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nab,ývá platnosti dnem připojení podpisu pos|ednísmluvní stranou'

2' Přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vylučuje'

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdží Povinná, jeden stejnopis obdrží

místně příslušný katastrální úřad.

4' Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejněnív registru smluv ve smyslu

zákona č' 34ol2o:5Sb., o zvláštnícn poomňncň rrčinnosti ňercu.y"n smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

imiuv (zát<on b registru'smluv), ve znění pozdějších předpisů'

5. Zámér zříditvěcné břemeno kDotčené nemovitosti byl schválen usnesením zastupitelstva města Nový Knín,

č.j. ...................'.'.... ze dne'........"'"
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Město Noý Knín
Petr Chmelík' starosta

Povinná
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