
sovB cEzd oo35_roí voí

se sí dlem: č , p,27, BabYlon, PsČ  344 01

zastupuje:  Pave|  Bambásek, starosta obce
Te| ./email:  724 857 667,379 793 275 /  starosta@ babylon-obec.cz, info@babylon-obec.cz

(/ spoIeč ně/  dále jen ,,Povin ná")

a

č Ez Distribuce, a, s.

í č  24729035, DIč  czz47zgo35
se sí ,clem 

zastoupená na zák| adě j í  pí semně udělené  p| né  moci evid. č . PM/ I ] -060/2019

Senergos, a.s.
lč o:  269 15 413, Dlč ..ez269,15413
se sí dlem,
Zastoupená Z

Na zák| adě plné  moci

(dáIe jen,,Oprávněná")

(společ ně dále té ž  ,,Smluvní  strany"),

uzavřely ní Že uvedené ho dne, měsí rce a roku tuto:

sMLouvU o zŘÍ zenÍ  vĚcttÉ xo sŘeMeNE - sLUŽEBNosTI
č . I v-12-0012988/vB/001
Babylon, D0,45117 - kNN

podle ustanovení  § 7257 a násl. zákona č , 89l20t2 Sb. obč anské ho zákoní ku a ustanovení  § 25 odst. 4

zákona č . 458/2000 Sb. energetické ho zákona,

č lánek I .
ú vodní  uďanovení

Oprávněná je provozovatelem distribuč ní  soustavy (dále také  ,,PD9) 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 spo| ehI ivé  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 (služ ebnost).

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

1. Povinná prohlaš uje, ž e je rni| uč ným vlastní kem pozemku

- parc. č ,45l25, druh pozemku ostatní  plocha,

v k.ú . Babylon, obec Babylon, zapsáno v katastru nemovitostí  vedené m Katastrální m ú řadem pro



plzeňský kraj, Katastrální  pracoviš tě Domaž lice, na LV č . 1 (dále jen,,Dotěená nemovitoď;).

2, oprávněná je vlastní kem stavby zaří zení  distribuč ní  soustaw - zemní  kabel NN (dále jen ,?ařizeni

distribuč ní  soustavý'), Kerá se nachází  mj, na Dotč ené  nemovitosti, Zaří zení  distribuČ ní  soustavy je

inž enýrskou sí tí  ve smyslu § 509 ob&nské ho zákoní ku.

Óánek I I I .
předmět smlouvy

1, Povinná, jako vlastní k Dotč ené  nemovitosti, zřizuje k DotČ ené  nemovitosti ve prospěch oprávněné  věcné

břemeno podle § 25 odst. 4 energetické ho zákona,

2, obsahem věcné ho břemene je právo oprávněné  umí stit, provozovat, opravovat a udňovat 7ařzení

distribuč ní  soustaw na Dotč ené  nemovitosti, provádět jeho obnovu. výměnu a modernizaci, a povinnost

Povinné  \ nýkon těchto práv strpět (dále jen ,,věcné  břemeno").

3. Rozsah věcné ho břemene na Dotč ené  nemovitosti podle té to smlouvy je Vymezen V geoí netrické m plánu

č . 568-13/2020 powzený Katastrální m ú řadem pro Ptzeňský kraj, Katastrální m pracoviŠ těm

Domaž lice dne 24,2,2o2o pod č . PGP L64lŇxr-4o!, Gmmetriclcý plán je pří lohou tďo smlouvy,

4. Věcné  břemeno zří zené  touto Smlouvou se sjednává na dobu neurč itou,

č lánek I v,
cena a platební  podmí nky

1, Věcné  břemeno podle té to smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve \ ^ ýŠ i 1400,, KČ  (slovy: Jeden

tisí c č tyři sta korun č eských)

2, oprávněná se zavazuje uhradit povinné  uýš e uvedenou náhradu způ sobem urč eným povinnou, a to ve lhů tě

do 30 dnŮ od doruč ení vyrozumění  o povolení  vkladu do katastru nemovitostí ,

óánekv,
vklad věcné ho břemene do kataďru nemovito§tí

1. Věcné  břemeno podle táo smlouvy Vzniká jeho vkladem do katastru nemovitostí ,

2. smluvní  strany se dohodly, ž e návrh na vklad věcné ho břemene dle té to smlouvy do katastru nemovitostí

(dále jen návrh na Vklad) bude podán oprávněnou. Správní  poplatek za návrh na vklad uhradí  oprávněná.

3. povinná tí mto zmocňuje oprávněnou, aby za ní  podep6ala a podala návrh na vklad a aby j i zastupovala ve

vkladové m ří zení . udělení  zmocnění  a jeho přijetí  smluvní  strany potvrzují  svými podpisy tďo smlouw,

2



4,

1.

,.l: ,.b. (r r,r: .,.o^ " ..? 3. ?,(-!,r'

Povinná

obec Babylon
starosta obce

pavel Bambásek

v Nevřeni o* ,.... / .Í ../ ,,.l"Pl./ ..

Oprávněná

č lánek \ í I .
ávěreč ná ujednání

Tato sm| ouva nabývá platnosti a ÚČ innosti dnem připojení  podpisu poslední  sm| uvní stranou.

Přijetí  návrhu té to smIouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť  nepodstatnou, se vyluČ uje.

Tato smlouva je Vyhotovena Ve 3 stejnopisech, z nichž  7 stejnopis obdrŽÍ  Povinná a jeden stejnopis

obdrž í  milstně pří s| uš ný katastrální  ú řad.

Smluvní  strany berou na vědomí , ž e na tuto sm| ouvu nedopadá povinnost uveřejnění  v registru smluv

ve smyslu zákona č . 34oPors Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ÚČ innosti některých smIuv, uveřejňování

těchto sm| uv a o registru sm| uv (zákon o registru sm| uv), ve znění  pozdějš í ch předpisů .

Smluvní  strany se zavazují , ž e při uzavření  smlouvy si vzájemně pí semně odsouhlasí  rozsah

anonymizace smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.

zámu zřidit Věcné  břemeno k Dotč ené  nemovitosti byl schválen _ usnesení m zastupitelstva

..,,, e.,2,,1.,r.S?;( č J.,,, ,, ,. ,, ,,,,,,.zeane,í .3-,.2!?4

Souč ástí  té to sm| ouvy je její :

Pří | oha - Geometrický plán pro vyznač ení  věcné ho břemene

7,

D

SemE6, as.
Zmocněný zástupce:



Stavba: Babylon, D0,45/ í 7 - kNN

ffi'i6Ňa o zřizení věcnenl'ú  remene eisto :  lV-í  2-00 {  2988/VB/00 1

Úhradu í lnanč ní  náhftdy za zrize(lí  Věcné ho břemene provede Č EZ Distribuce, a, s, V celkové  Výš i

i.+ ÓÓ,-re oeden t isí c ótyři sta korun č eských) ve prospěch;

obec Babylon
č . p, 27, 34401 Babylon

,.:^ rl ó( (,z/
rC , ...!.I | i.l.1.-".. 

j ,: j"""""",-_- 
oujio"ii, uu"o"ni ie podmí nkou vkladu)

(je indikátor vlastnika V katastru

D Převodem na bankovní  ú č et (vyplňte):

' """'Ci,jó c,etu Kód banky

SVým podpisem stvrzuji spráVnost Uvedených ú dajů  a kontrolu,

 *
Teleton

Forma ú hřadv í inanóni náhradv:

Banka

eoopi. utu.tnir" l vlastní ků

* pro§í m vš e vyplnit a zaslat zpět

zří zení  věc


