
Kuněiovice, p 453/í2, kNN

Obec Kunějovace
se sídlem Kunějovice Č. p.28, PsČ 33o 35
IC: 00573086

Zastoupená panem Miloslavem Novákem, starostou obce

bankovní spojení: číslo účtu: 3I72g-37IlO100, vedený u Komerční banky, a, s.

Tel.: +420 377 927 070, Mob.: 724 34I 4B0

ID datové schránky: yzcbhyd

Mail. : kunejovice@post.cz

( dále jen ,,Povinná")

a

črz pistribuce, a. s.
tč zql zgozs, DIč Cžz4729o3 5
se sídlem Děčín, Děčín lV-Podmokly, Teplická 87418, PSČ 4O5 02

zastoupena na základě jí písemně udělené plné moci ze dne 30. 1.2017 ev. č, PM/l1-088l2017:

MONTPROJEKT, a. s. se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2OB2, PSČ 53I 17,IČ: 28494032, DIČ:
CZ2B494032, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajslcým soudem v Hradci Králové, oddíl B, vloŽka
3003, zastoupena na základě plné moci paní Jindřiškou Vackovou, referentem podpory projektování

(dále jen,,Oprávněná")

(společně dále též ,,Smluvní strany"),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCttÉnO BŘEMENE _ SLUŽEBNOSTI

č. ilí_12_0009650/VB/1

podle ustanovení § L257 a násl. zákona č. Bgl}aIZ Sb. občanského zákoníku a ustanovení § 25 odst. 4

zákona č. 45812000 Sb. energetického zákona.

č!ánerr.
úvodní ustanovení

Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále také ,,PDS') na území vymezeném licencí na

distribuci elektřiny udělenou PDS Energeticlcým regulačním úřadem. Distribuční soustava je provozována ve
veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy,
přičemž pokud dochází k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí nemovitost, je PDS povinen podle § 25

odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost),

čIánek II.
Prch!ášení o právním a faktickém stavu

1. Povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:

pozemků parc, č. 25l5 a parc. č. 836/1v k. ú. Kunějovice, obec Kunějovice,



1.

zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Plzeň-sever (dále jen,,Dotčené nemovitosti ")

Oprávněná je vlastníkem stavby zařízení distribučnísoustavy - podzemní kabelové vedení NN a pilff NN
(dále jen ,Zafrzení distribuční soustavý'), Kerá se nachází mj. na Dotčených nemovitostech. Zařízení
distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku.

čÉnek III.
Pňedmět Smlouvy

Povinná, jako vlastník Dotčených nemovitostí, zřizuje k Dotčeným nemovitostem ve prospěch Oprávněné
věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona.

Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné umí:stit, provozova! opravovat a udžovat Zařízení
distribuČní soustavy na Dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci,
a povinnost Povinné uýkon těchto práv strpět (dále jen xěcné břemenď').

Rozsah věcného břemene na Dotčených nemovitostech podle této smlouvy je vymezen v geometrickém
plánu Č. 277-272lZ0I4 potvrzený Katastrálním úřadem pro Plzeňslcý kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň-
sever dne 11. 12. 2017 pod Č, PGP-I14312017-407. Geometriclcý plán je přílohou této smlouvy.
Celková výměra rozsahu věcného břemene je 1O16 m2.

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

č!ánek rv.
Cena a pIatební podmínky

Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve uýši 1.0OO,- Kč (slovy: tisíc
korun českých).

Oprávněná se zavazuje uhradit Povinné výše uvedenou náhradu způsobem určeným Povinnou, a to ve lhůtě
do 30 dnů od doručení vyrozumění o povolenívkladu do katastru nemovitostí.

čtánekv.
vklad věcného břemene do katastru nemovitostí

Věcné břemeno podle této smlouvy vzniká jeho vkladem do katastru nemovitostí,

Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí
(dále jen návrh na vklad) bude podán Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na vklad uhradí Oprávněná.

Povinná tímto zmocňuje Oprávněnou, aby za ní podepsala a podala návrh na vklad a aby ji zastupovala ve
vkladovém řízení, dále aby podala a podepsala pří5oadné zpěWzetí návrhu. Udělení zmocnění a jeho přijetí
Smluvnístrany potvzují srnými podpisy této smlouvy.
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áánekrn.
ávěrďná ujednání

Tato smlouva nab,ývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslednísmluvní stranou.

Přijetínávrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vylučuje.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží Povinná a jeden
stejnopis obdrží místně příslušný katastrální úřad.

ČrZ Oistribuce, a. s. má za to, že její přítomnost jako smluvní strany sama o sobě nezakládá povinnost

tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 34012015 Sb,, o registru smluv. Smluvní
strany se zavazují, že pokud by i přesto k uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv mělo
dojít, poskytnou si v této věci veškerou nezbytnou součinnost.

Zámér zřídit věcné břemeno k Dotčeným neqgvitos.t_em byl schválen usnesením zastupitelstva (rady)
obce Ku nějo vice, ě.jJ?J7O !/. /É: Y l ze ane, ll,,i,'.*| t' /j/ / (//

Součástítéto smlouvy je její:

Příloha - Geometriclaý plán pro vyznačení věcného břemene

5.

6.
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Povinná

Dne 13. t2.2017

Oprávněná

[VlONTPHOJÉKf, d,§,
Árnošta z Pardubic 2082 @
531 17 Pardubiceii riari,ia:lz Dlč: c72B494032

Zmocněný zástupce MONTPROJEKTra.s.
J i nd řiška Vacková - referent pod pory projektová n í

Miloslav Novák
starosta obce


