
č Ezd soBs vB
Babylon, Do, ě.pařc. í 18154 - kl{ N

Babylon
I c|  00572551

se sí dlem č .p, 27 , 344 01 Babylon

zastoupená panem Pavlem Bambáskem - starostou obce

(dá| e jen ,,Budoucí  povinná")

a

č Ez Distribuce, a. s.

1č  24729035, DIČ  Czz47zgo35

se sí dlem

zastoupena:

oMExoM GA Energo, s. r. o.
se sí dlem 
zapsaná v OR vedené m Krajským soudem v P| zni, oddí |  C, vlož ka 4355
IC 49196872, DIC CZ49L9687Z

na základě plné  moci ze dne 

pověřená osoba na základě zmocnění  ze dne 6, 4,2020 - 

(dále jen ,,Budoucí  oprávněná")

(společ ně dá| e té ž  ,,Smluvní  straný'),

uzavřeli ní ž e uvedené ho dne, měsí ce a roku tuto:

SMLOUVU O BUDOUCÍ  SMLOUVĚ O ZŘÍ ZENÍ  VĚCNÉ HO gŘeMeNr

A DOHODU O UMÍ STĚNÍ  STAVBYČ .

lV - LZ-OOL7 !45/  SoBS VB/  1

podle ustanovení  § 1785 a násl. a § 1257 a násl, zákona č ,89| ZO7Z Sb. obč anské ho zákoní ku, podle

ustanovení  § 25 odst, 4 zákona č . 458/2000 Sb, energetické ho zákona (dále jen tato smlouva).

óánek I .

ú vodní  ustanovení

Budoucí  oprávněná je provozovatelem distribuč ní  soustavy (dále jen ,,PDS") na ú zemí  vymezené m

licencí  na distribuci elektřiny udělenou PDs Energetickým regulaČ ní m ú řadem. DistribuČ ní  soustava je

provozována ve veřejné m zájmu, PDS má povinnost zajiš ť ovat spolehlivé  provozování , obnovu

a rozvoj distribuč ní  soustavy, přič emž  pokud dochází  k umí stění  zaří zení  distribuč ní  soustavy na cizí

nemovitost/  je PDs povinen podle § 25 odst. 4 energetické ho zákona k té to nemovitosti zří dit věcné

břemeno a zajistit si právo prové st stavbu dle pří sluš ných ustanovení  stavební ho zákona.

č lánek I I .
Prohláš ení  o právní m a faKické m stavu

1. Budoucí  povinná prohlaš uje, ž e je rnýluč ným vlastní kem pozemků :

parc, č , L2Ol1,,
parc. č , I2O13,

z-trBt6-:

W
3hť ")



parc. Č . l2ol4,
parc. Č , r,t8l4ol
parc. Č . 118/64,

v k. ú . Babylon, obec Babylon,

zapsáno v katastru nemovitostí  vedené m Katastrální m ú řadem pro Plzeňský kraj, Katasfiiální
pracoviš tě Domaž lice (dále jen ,,Dotč ené  nemovitosti").

Budoucí  oprávněná je investorem stavby zaří zení  distribuč ní  sousbvy - kabelové  vedení  NN (dále
jen ,,7ař!zeni distribuč ní  soustať '), která se bude nacházet mj. na Dotč ených nemovitostech.

Budoucí  povinná prohlaš uje, ž e není  ž ádným způ sobem omezena v právu zří rdit k Dotč eným

nemovitostem věcné  břemeno podle té to smlouvy, a ž e j í  nejsou známy ž ádné  faktické  nebo právní

vady Dotč ených nemovitosti lGenými by byl znemož něn ú č el té to smlouvy.

č lánek I I I .
Předmět smlouvy

Smluvní  strany se zavazují , ž e spolu za dále uvedených podmí nek uzavřou vlastní  smlouvu

o zří zení  věcné ho břemene (dále jen ,,Vlastní  smlouva"), její mž  předmětem bude zří zení
věcné ho břemene podle § 25 odst.4 energetické ho zákona. Obsahem věcné ho břemene bude
právo Budoucí  oprávněné  umí stit, provozovat, opravovat a udĚovat Zaří zení  distribuč ní  soustavy na

Dotč ených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí
povinné  výkon těchto práV shpět (dále jen ,,Věcné  břemenď).

Předpokládaný rozsah omezení  Dotč ených nemovitostí  Věcným břemenem č iní  20,22 mz l
33,7 bm a nepřesáhne rozsah vyznač ený v situač ní m sní mku tvoří cí m pří lohu č , 1 té to smlouvy.

Budoucí  oprávněný se zavazuje po dokonč ení  stavby Zaří zení  distribuč ní  soustavy vyhotovit
geometriclcý plán pro vyznač ení  rozsahu Věcné ho břemene, Vlastní  smlouvu a zaslat Budoucí
povinné  pí semnou výzvu k uzavření  Vlastní  smlouvy, její ž  pří lohou bude Vlastní  smlouva

a geometrichý.

Budoucí  oprávněná se zavazuje zaslat výzvu dle odstavce 3. Budoucí  povinné  ve lhů tě

do 6 kalendářní ch měsí ců  od kolaudace Zaří zení  distribuč ní  soustavy (popř. od jeho uvedení  do
provozu), nejDozděii VŠ ak do 5 let od uzavření  té to smlouvy, Budoucí  povinná se zavazuje Vlastní
smlouvu uzavří t nejpozději do 60 dnů  ode dne doruč ení  uýzvy.

Do doby uzavření  Vlastní  smlouvy jsou Smluvní  strany vázány obsahem té to Smlouvy a zavazuji
se, ž e neuč iní  ž ádné  právní  ani j iné  kroky, které  by vedly ke zmaření její ho ú č elu.

Smluvní  strany se dohodly, ž e za omezení  vlastnické ho práva Budoucí  poví nné  v dů sledku

lnýstavby Zaří zení  distribuč ní  soustavy a zří zení  Věcné ho břemene bude Budoucí  povinné  na

základě Vlastní  smlouvy vyplacena jednorázová náhrada ve \ nýš i 6.200/ - Kč , Jednorázová

2,
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náhrada bude vyplacena Budoucí  povinné  po provedení  vkIadu Věcné ho břemene do katastru

nemovitostí  za podmí nek stanovených Vlastní  smlouvou,

č lánek I v.
Podmí nky pro provedení  stavby

Budoucí  povinná uděluje Budoucí  oprávněné  souhlas s provedení m stavby Zaří zení  distribuČ ní

soustavy na Dotč ených nemovitostech v rozsahu dle č l. I I I . odst. 2 té to smlouvy, a to

iprostřednicWí m třetí ch osob, Budoucí  povinná se zavazuje umož nit v nezbytné m rozsahu

Budoucí  oprávněné  a j í  pověřeným třetí m osobám pří stup a přffezd na Dotč ené  nemovitosti a

realizaci stavby. Práce na dotč ených nemovitostech budou spoč í vat zejmé na v:

. Výkop kabelové  nýhy

. Pokládka kabelu NN

o Zához kabelové  nýhy

. koneč né  teré nní  ú pravy.

Budoucí  oprávněná se zavazuje v prů běhu výstavby co nejví ce š etřit práv Budoucí  povinné .

Po skonč ení  prací  je Budoucí  oprávněná povinna uvé st Dotč ené  nemovitosti do předchozí ho stavu.

Pokud Budoucí  povinné  v dů sledku výkonu práv Budoucí  oprávněné  vznikne ú jma na majetku, má

právo na přiměřenou jednorázovou náhradu.

č lánek v,
Ostatní  ujednání

Budoucí  povinná se pro pří pad převodu vlastnické ho práva k Dotč eným nemovitostem smluvně

zavazuje převé st na nabyvatele Dotč ených nemovitostí  zároveň práva a povinnosti vyplývají cí  z té to

smlouvy, a to formou postoupení  smlouvy dle § 1895 a násl, obč anské ho zákoní ku, k č emuž  Budoucí

oprávněná tí mto uděluje svů j předchozí  souhlas,

Veš keré  náklady spojené  s vyhotovení m té to a Vlastní  srnlouvy, geometrické ho plánu a podání m

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

č lánek W.
závěreč ná uďanovení

Přijetí  návrhu té to smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť  nepodstatnou, se vyluč uje, Toté ž  platí

pro uzaví rání  dodatků  k té to smlouvě.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze pí semně, formou č í slovaných dodatků , j iná forma

se vyluč uje. Pí semná forma je nezbytná i pro právní jednání  směřují cí  ke zruš ení  smlouvy,

Tato smlouva zaniká, pokud Budoucí  oprávněná upustí  od záměru vybudovat Zaří zení  distribuč ní

soustavy na Dotč ených nemovitostech nebo pokud v rámci realizace stavby nedojde k umí stění

1.
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zaří zení  distrí buč ní  soustavy na Dotč ených nemovitostech. v takové m pří padě se Budoucí
oprávněná zavazuje tuto skuteč nost Budoucí  povinné  bez zbyteč né ho odkladu oznámit,

4. Tato smlouva je Vyhotovena V 2 stejnopisech, z nichž  1 stejnopis obdrž í  | ž dý z ú č astní ků  té to
smlouvy.

5, Smluvní  strany berou na vědomí , ž e na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění  v regí stru
sm| uv Ve smyslu zákona Č . 340l?0$ Sb,, o zvláš tní ch podmí nkách ú č inností  něktených smluv,
uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění  pozdějš í ch
předpisŮ. Tato smlouva nab} ivá platnosti a ú č innosti dnem připojení  podpisu poslední  smluvní
stranou.

zámé r zřidit Věcné  břemeno k Dotč eným nemovitostem bv|  schválen
usnesení m,,,,i,.,2 /Z!'?í . ó,j,,,,,,,,,,,...,,,,...r."a"e1.-.!..4/ ./

souč ástí  té to smlouvy je její :

pří Ioha č . 7 , situač ní  sní mek se zákresem předpoktádané ho rozsahu věcné ho břemene s podpisy
vlastní ků

pří loha č , z - ocenění  věcné ho břemene

6,

7,

one .?...3........,,., zozt

Budoucí  povinná

Dne 12, 2. 2027

Budoucí  oprávněná

Č Ez Distribuce, a. s.
zastoupená oMEXoM GA Energo, s. r. o.

 technik inž enýringu
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