
Babylon, Do, paí c. é . 7olí 5 - kNN

lem č ,p. 27, 344 01 Babylon

zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou obce

č . ú č tu vedené  u

(dále jen ,,Budoucí  povinná")

a

č Ez Distribuce, a. s.

I č  z472go35, DIč  czz4729o35

se sí dlem

zastoupena na základě j í  pí semně udělené  plné  moci ze dne 28. !, 202I , ev. č , PM - 010/2021:

MoNTPRoJEKT, a. s. se sí dlem  IČ : 28494032, DIČ :

(dále jen ,,Budoucí  oprávněnď)

(společ ně dále té ž  ,,Smluvní  stranť ),

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

sMLoUvU o BuDoucÍ  sMLoUVĚ o zŘÍ zENÍ  vĚcttÉ xo sŘrMrNr

A DoHoDU o uMÍ sTĚNÍ  sTAvBY č . N-12-oo17467/soBs vB/ r

podle ustanovení  § 1785 a násl, a § 1257 a násl. zákona č .89l20I2 Sb. obánské ho zákoní ku, podle

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

č lánekI .
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 Úřadem. 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.

óánek I I .
Prohláš ení  o právní m a faKické m stavu

1. Budoucí  povinná prohlaš uje, ž eje rnýluč ným vlastní kem:

pozemkŮ parc.č , 136 a parc. ě.7ol3, v k.ú . Babylon, obec Babylon,

zapsáno v katastru nemovitostí  vedené m Katastrální m ú řadem' pro Plzeňský kraj, Katastrální

pracoviš tě Domaž lice (dále jen .,Dotč ené  nemovitosti").

2, Budoucí  oprávněná je investorem stavby zařkení  distribuč ní  soustavy - zemní  kabelové  vedeni NN



z,

3.

(dále jen ,,7aí í zeni distribuč ní  soustavy"), Kerá se bude nacházet mj, na Dotč ených

nemovitostech.

Budoucí  povinná prohlaš uje, ž e není  ž ádným způ sobem omezena v právu zří dit 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 nemovitostl kteými by byl znemož něn ú č el té to smlouvy,

č lánek I IL
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  oprjvněné  umí stit, provozovat, opravovat a udřovat Zaří zení  distribuč ní  soustaw na

Dotč ených nemovitostech, provádÉ t ieho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí

povinné  rnýkon těchto práv strpět (dále jen ,Věcné  břemeno"),

předpokládaný rozsah omezení  Dotč ených nemovitostí  věcným břemenem č iní  20 m2l27 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

geometrickýplánprovyznač ení rozsahuVěcné hobřemene,Vlastní smlouvuazaslatBudoucí

iovinné  pí semnou rnýzvu k uzavření  Vlastní  smlouvy, její ž  pří lohou bude Vlastní  smlouva

a geometrický plán,

Budoucí oprávněnásezavazujezaslatrnýzvudleodstavce3.Budoucí povinné velhů tě
do 6 kalendářní ch měsí ců  od kolaudace zaří zení  distribuč ní  soustavy (popř, od jeho uvedení  do

p."""O, ,a:paaOgi"Sarc*  od uzavření  té to smlouvy, Budoucí  povinná se zavazuje Vlastní

smlouvu uzavří t nejpozději do 60 dnů  ode dne doruč ení  výzvy,

Do doby uzavření  vlastní  smlouvy jsou smluvní  strany vázány obsahem té to smlouvy a zavazují

se, ž e neuč iní  ž ádné  právní  ani j iné  kroky, keré  by vedly ke zmaření její ho ú č elu,

smluvní  strany se dohodly, ž e za omezení  vlastnické ho práva Budoucí  povinné  v dů sledku

výstavby zaří zení  distribuč ní  soustavy a zří zení  věcné ho břemene bude Budoucí  povinné  na

základě Vlastní  smlouvy vyplacena jednorázová náhrada ve výš i 2,9OO,- Kč  (slovy: dva t isí ce

devětsetkorunč eských).JednorázovánáhradabudevyplacenaBudoucí povinné po
provedení  vkladu 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 IL 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 přijezd na Dotč ené  nemovitosti a

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

4.

E

6.

1.
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t.

. provedení  \ ^ ýkopu

. ú lož ení  kabelu

. zpětný zához

Budoucí  oprávněná se zavazuje v prů běhu rnýstavby 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 rnýkonu práv Budoucí  oprávněné  vznikne ú jma na majetku, má

právo na přiměřenou jednorázovou náhradu,

č lánk 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  smlouvy, geometrické ho plánu a podání m

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

ÓánekVL
závěreč ná ustanovení

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

Zaří zení  dí stribuč 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.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž  jeden stejnopis obdž í  kaŽdý

z ú č astní ků  té to smlouvy.

Smluvní  strany berou na vědomí , ž e na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění  v registru

smluv ve smyslu zákona ě, 34012075 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti něktených smluv,

uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění  pozdějš í ch

předpisů , Tato smlouva nab,ývá platnosti a ú č innosti dnem připojení  podpisu poslední  smluvní

stranou.

zámé r zrdft věcné  břemeno k Dotč enÝm nemovitostem bvl schválen usnesenim rady -
zastupitelstvaobceBabylon, č j.........3./ .?.t/ .1.,..,..,..,zedné  ,,(1 3,..2,eZr(.
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7. Souč ástí té to smlouvy je její :

pří loha č . ! - sí tuač ní  sní mek se zákresem

s podpisem zástupce Vlastní ka

Pří lohač .2-)cenění

,*  $Q-...-3,,,,.?.ú _4

Budoucí  povinná

předpokládané ho rozsahu věcné ho břemene

Dne 15. 3. 2021

Budoucí  oprávněná

Zmocněný zástupce MoNTPRoJEKT,a.s,
 referent podpory projektování
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zmocné nce:
sldlo;
lč o:
DlČ :

emocňuIe

MoNTPRoJEKT, a.§,

z84g4032

Pí ávnioká osoba zapsaná v obchodnlm reistřlku vedené m u Kj§ké ho §oudu v Hí adci Králové  pod

sp. zn, B 3003,
(dále ien,,zmocněnc')

8by v pí ocesu výstavby zařlzenl di§tribuč nl §ou§tavy elektrické  eneie óinil za zmocnitele-v í ámci
podmlnek daných pr{ §luš nými práVnlmi předpisy s dotč enými §ublekty a pfed přlsluš nými orgány tato
pí ávnljednání  a j iné  ú kony:

1. ProjednáVal umlsté nl staveb zařlzenl di§tí ibuění  soustavy (dálé  jen ,,stavbJ") a P9dí .,í $y
umistění  Staveb na cizlch nemovitých Věcech (dále ien ,,Dotč né  nemovité  věcl") s jejich

vla§tnlky a j inýmiv ú vahu pficházeiicí ml opráVněnými §ubjěkty,

2, zajiš ť oval v nzbytné m rozsEhu k ú č lu danámu tí mto zmocněnlm Ve prospé ch zmocnitele

k Óotóeným nemóvitým věcem vé cná a j iná práva a s nimť  §ouvl§ejlcí  poť ebná právní  iednánl
a j iné  ú kony, t j, aby za zmocnit6le zejmé na:

a) uzaví ral §mlouvy o uzavřenl budoucl smlouvy a vlastnl smlouvy ke zří zenl vé cných

břemen (služ ebno§tí ) ve smyslu a k ú č lu dané mu zákonem ě. 458/2000 sb-,

engrgetlcký zákon, ve zněnl pozdějš lch ptedpl8ů , na Dotných nemovitých věcech,
za.iiš řoval 

'a 
podepisoval návrhy na vklad těchto věcných práv do k8tastru

nemovitostl,
b) za,iiš tbvala podé pisoval náVrhy na vklady pláv do katastru nomovitostl,
c) prijtmat dorú č ováné  pls8mnosti adrosovsné  vž dy.na doruč ovacl adrc§u uvsdenou

v ňavrhu na vklad do katastru nemovito§ll, vóetně Vš ech oznámenl č i výzev V prů běhu

Vkladových ěi j iných ří zení  VBdených kata§trální m ú řadem,

d) óinil v souladú  s pří sluš nými právní mi předPisy Vů č i Vé cné  a mí stné  při§luš ným

vyvla§tňovaclm ú ř'adů m náví hy na nucené  omezení  vlastnické ho práVa k Dotč eným

nemovitým věcem,

3. sjednával podmlnky a podával návrhy, ž ádosti a uzavlral smlouvy (dohody) Vztahují cí  se kě

zvláš tní mu už lvánl pozemn{ ch komunikací  á už í vánl veřelných pro§lransNl  k ú č elu

uvedené mu v od§tavci 2. přiiimal pí semnostl.

4. PodáVal náví hy, ž ádosti a Ďinil dalš í  pí áVnl jednánl a j iné  ú kony v přlsluš ných lí zóní ch dl6

stavobně - práVnloh předpisů  a dalš lsh sowisejí cloh právní oh předpisů  k umí stěnl,

od§traňováni, změně a rgallzaci staveb a jé .iich kolarrdaci (ze'mé na ohláš Bnl, t lzemnt řizenl,

stavebni řIz6nl, kolaudač ní  řizeni, popř. opatřenl kolaudač nlho souhla§u nebo oznámenl
záměru započ gtí  s už í vánlm) a kdané mu ú č elu zaiiš tbval veš keré  potřobné  podklady é
k ú ě9| u Uvodené mu v odstavci 2. přiií mal plsemnosti, dálg té ž  za Emocnitele, iako stavobní ka,
plnil oznamovacl povinnost vú č i Árcheologické mu ú s!av! cR, popr, j iné  oprávněné  organizaci
ve smyslu ustanoVenl § 22 odst, 2 zákona é ,20/1987 sb., o státnl párnátkové  pé č i, ve zněnl
pozdé jš í ch předpisů .

tr Dl§TRlBucE
Plná moc

evidenč ní  ě.:  PM - 0í Or2021
č Ez Dl* trlbuca, a, s.

lČ o: 24729035, Dle: cz24729035,
zap§aná v obchodnlm rejstřiku v6dé né m Kraj§kým §oudem v tJstí  ned Labem pod sp. zn, B 2145,

ž a9toupBná přodEodou př6d6taven§tva lng, Msrtinorn zmellk6m, MBA
8 mi6topřad99dou prodstavon§tva lng, Radlmgm comým

(dále Jěn'zmocnitel'}



§,

Dálé  pak, aby zajiš ť oval poskytovánl finanč nlch náhrad vlastní ků m Dotěených nemovitých
věcl ve Výš i a 2a podmlnek §jednaných ve smlouvách a dohodách, uzávřených v rámci ú č elu
dané ho tí mto zmocněnlm. Co se týč e po§kytování  náhrad, tak tyto náhrady ie zmo§něné c
oprávněn záVazně za zmocnitele platně §jednávat pouz plsemnou í oí mou.

V souvislosti § předmětem zmocněnl, uvedeným Výš e V odstavcl 2. pod plsm. c), d),
v odslavci 3, a v od§tavci 4. je zmocněnec oprávněn za zmocnitel9 óinit pře.d pří §luš nými

oí gány, aj, v ú vahu přicházejí cí mi subjekty, vsš kgrá práVnl jednání  a j iné  ú kony, t j, zejmé na
č inlt a pódávat zákonem §ianovené  návrhy a podánl, bí át ryto návrhy a podánl zpět, podávat

opravnó Pí o§tředky pí oti rozhodnutlm o těchto návJz í ch a podánlch, jakož  §e j ich i vzdávat č i
je brát zpé t,

zmocnitel opravňuje zmocné nce dále udělovat k ú óelu, za podmlnek a v roz§ahu dané mu
tí mto zmocné ní m té ž  §ubstituč ní  zmocněnl j iným o9obám.

zmocnitl §i pro platné  uzaví ránl v6š kerých smluvnlch závazkových vztahů  zmocněncem za
zmocnitele die tohoto ž mocněňl, jakož  i pí o iiná jlm č iněná právní  jednánl a steině tek pro

ěinění  zmé n těchto smluvní ch záVazkových Vztahů  aj. práVnlch iednánl v rámci tohoto
zmocněnl, rovn v plí padech kdy to výslovně né ní  stanoveno zákonem, výhradně vymlňujo
plsemnou č i j inou zákonem vyž adovanou tormu, | e-li zákonem vyž adována forma pllsnějš t,
s Vylouč ení m mož nosti změn smluvní ch záVazkových vzlahů  aj. právnlch iednánl k ú č slu
dané mu tí mto zmocněnlm V j iné  než  pí semné  č i j iné  zákonem Vyž adované  foí mě, je-li

zákonem vyž adována í orma pří snějš l.

Touto plnou mocí  se nahí azujlá ruš í  Vš keré  doposud vydáné  phé  mocivýš e uvgdonómu zmocné nci,
e lo dn§m, kté rý předchází  první mu dni obdobl, na které  ie lato plná moc vydána,

Tato plná moc je Vydána na dobu uí óilou, a to na obdobl od 1s.2.z021 do 1a,2.20?3.

2 8 -Bl- ?01t
v praze dne

zmocnitel:
č Ez Distribuce, a, s,

zmocné nec plnou moc ve výš e uvedené m rozsahu přl| í má

přé dstavenstva

,,.,ť al t l.,ul,rto*  : t: í : ,.,,fu/ i,..
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PoVEREN! A PLNA Moc

společ nost MoNTPRoJEKT, a.s. lČ ,:2a4 94o3z,
se sí dlem Arnoš ta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice

zapsané  v obchodní m rejstří ku vedené m Krajským soudem v Hradci Krá| ové , oddí l B, vlož ka 3003
jednají c , č leny představenstva

zplnomocňuie

datum nařozenÍ :  

referentku podpory projektování

adresa pro doruč ování :  MONTPROJEKT, a,s., 

kvýkonu č inností  podle Plné  moci evidenč ní  č í slo:  PM - olo/2o2I  ze dne z8. L.2021
udělené  zmocnitelem Č Ez Distribuce, a.s. zmocněnci MoNTPRoJEKT, a.s.

Pověření je vydáno na dobu urč itou, a to na období  od I8.2.2O2I  do 78.2.2023.

Toto pověření je nepřevoditelné  a zmocněnec jej nemů ž e dále delegovat.

V Pardubicí ch dne 5.2.2021

Zmocnitel:  lng č len představenstva

lng. , předseda představenstva

Uvedené  zplnomocnění  přijal dne:

zmocněnec: 

.,/ e /  / a1.1





BabgIon
poklódka nové ho kobelové ho vedení  0,4kv

Babglon
o.

ss200/  NKElP

X1

stávají R32

SR
R32

LE6ENDA:
NoVÉ  VEDEN|  č EZ DlsTR| BUcE, o,s.

NoVe Vedeni 0.4kv
a NoVó Pi ipojkovó skřiň

vlostní k Nzenku|

kotostrólni ú zeni:

Č islo Nrcelní ,

0bď Bouon, é , p,27,344ol Boqlu|

BoDrlon

l36.70/3

Typ Nrcely č ,:  KN

Roz8oh piedné tu budwcí lp ýěcné lp bť enehe: 27bn/nn2 koDólNN

,4,0q

Pndpii it
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Ocenění  práv odpoví dají cí ch zřizení  věcné ho břemene

na cizí ch nemovitostech pro stavbu zařizení  distribuč ni soustavu elektrické  energie, jejl zřizeni a plovozování  v souladu
s ustanovení m § 25 zákona č .458/2000 sb, (Energetický zákon) metodou výnosovou, lo je Výpoč et simulované ho

nájemné ho na nemovitosiech dotóených stavbou,

Název akce: Babylon, DO, parc. č . 70/15 - k} { N Katastrální  ú zemí : Babylon
Č í sloprojektu:  IV-12-00I7467 Kódkatastrální hoí aemi:  600717

Kraj:  Plzeňský Č í slo LV: 1

Okres: Domaž lice Pozemek ( PČ  ):  136

Údaje zadal: á Datum a č as zpracování :  15.03.2021

Oceňování  nemovitosti je prováděno v souladu se zákonem č . 15I l199'I  Sb, v platné m znění  a
prováděcí  vyhláš ky Ministerstva financí  Č eské  republiky č . 44112013 Sb. v p| atné m znění
(vyhláš ka č . 488/2020 Sb.),

Způ sob výpoč tu: Zjednoduš ené  ocenění  věcné ho břenrene pro technickou infrastrukturu
(§ 39b):

Znaky 01 - 06:
01 - Velikost obce

Kvalitativní  pásmo Hodnota

02 - Hospodářsko-správní  význam obce 4

03 - Poloha obce 2

04 - Technická infrastruktura v obci 3

05 - Dopravní  obsluž nost obce 3

06 - Obč anská vybavenost v obci 4

0,50

0,60

1,03

0,70

0,90

0,90

Základni cena výchozí  (ZCv):

Koeficient O1 - 06 (O)

Základni cena (ZC :  ZCv*  O)

Roč ni už itek:

Roč ní  už itek (omezený dle § 39b, odst. 2 na minimální  mez 10 Kč /m):

Dé lka vedeni věcné ho břemene (d):

Koeficient mí ry už itku a omezení  vlastní ka (ku):  Vlož ení  do komunikace 0,5
maž lmvěetně
Cena věcné ho břemene 1CB,):

_1526,00- Kč lm2
*  0,175

_267,05- Kč lmz

=  10,00 Kč
=  10,00 Kč
*  12,0 m

*  12,00

:1440 Kě

Celková rypoč tená jednorázová náhrada: l 500 KČ



Ocenění  práv odpoví dají cí ch zřizení  věcné ho břemene

na cizí ch nemovitostech pro stavbu zaří zení  distribuč nl soustavu elektrické  energie, jeii zřizeni a prcvozování  v souladu
s ustanovení m § 25 zákona č .458/2000 sb, (Energetický zákon) metodou výnosovou, to je výpoč et simulované ho

nájemné ho na nemovitostech dotč ených stavbou,

Název akce: Babylon, DO, parc. č .70/15 - kNN
Č í slo projektu:  IV -12-0017 467

Kraj:  Plzeňský

Okres: Domaž lice

Údaje zada| :  

Katastrální  ú zemí : Babylon

Kód katastrální ho ú zemí : 600717

č í slo Lv: 1

Pozemek ( PČ  ):  136

Datum a č as zpracování :  15.03.2021

Oceňování  nemovitostije prováděno v souladu se zákonem č . 151'11997 Sb. v platné m znění  a
prováděci vyhláš ky Ministerstva financí  Č eské  republiky ě. 44| 120113 Sb. v platné m znění
(vyhláš ka č . 488/2020 Sb.).

Způ sob výpoč tu: Zjednoduš ené  ocenění  věcné ho břemene pro technickou infrastrukturu
(§ 39b):

Znaky 01 - 06:

01 - Velikost obce

Kvalitativni pásmo Hodnota

02 - Hospodářsko-správni rýznam obce 4

03 - Poloha obce 2

04 - Technická infrastruktura v obci 3

05 - Dopravni obsluž nost obce 3

06 - Obč anská vybavenost v obci 4

0,50

0,60

1,03

0,70

0,90

0,90

Základní  cena výchozí  (ZCv):

Koeť rcient 01 - 06 (O)

Zž rJ< ladni cena (ZC :  ZCv*  O)

Roění  už itek:

Roč ní  už itek (omezený dle § 39b, odst. 2 na minimální  mez 10 Kč /m):

Dé lka vedení  věcné ho břemene (d):

Koeficient mí ry už itku a omezení  vlastní ka (ku):  Vlož ení  do krajnice 0,5 m
až  1 m vč etně

Cena věcné ho břemene (CB,):

_1526,00- Kč lm2
*  0,175

:267,05Kč lmz

:  10,00 Kč
:  10,00 Kč
*  l4,0 m

*  5,50

= 770 Kó

Celková lypoč tená jednorázová náhrada: 800 KČ



Ocenění  práv odpoví dají cí ch zří zení  věcné ho břemene

na cizí ch nemovitostech pro stavbu zařlzení  distribuč ní  soustavu elektrické  energie, jejizřlzenl a provozovánÍ v souladu

s ustanovení m § 25 zakona č .458/2ooo sb. (Energetický zákon) metodou výnosovou, to je výpoČ et simulované ho- 
nájemné ho na nemovitostech dotč ených stavbou.

Název akce: Babylon, DO, parc. č . 70/15 - kt\N Katastralní  ú zemí : Babylon

č í slo projektu:  I v_L2_0017467 Kód katastrální ho .6zem1. 600717

Kraj:  Plzeňský Č í slo Lv: 1

Okres: Domaž lice Pozemek ( Pč  ):  7013

ú date zadal: vá Datum a č as zpracové ní :  15.03.2021

oceňování  nemovitosti je prováděno v souladu se zákonem é . l5lll997 sb. v platné m znění  a

prováděcí  vyhláš ky Ministerstva financí  Č eské  repub| iky é .441,12013 Sb. v platné m znění

(vyhláš ka č . 488/2020 Sb,).

Způ sob výpoětu: Zjednoduš ené  oceněni věcné ho břemene pro technickou infrastrukturu

(§ 39b):

Znaky 01 - 06: Kvalitativní  pásmo Hodnota

01 - Velikost obce 5 0,50

02 - Hospodářsko-správní  qýznam obce 4 0,60

03 - Poloha obce 2 1,03

04 - Technická infrastruktura v obci 3 0,70

05 - Dopravní  obsluž nost obce 3 0,90

06 - Obč anská vybavenost v obci 4 0,90

Základni cenavýcltozi (ZCv):  = Ž?,# '

Koeficient 01 - 06 (O) *  0,175

Zěkladni cena(ZC =  ZCI* O) =  267,05 Kělfi}

Roění  už itek:  =  10,00 Kč

Roč ní  už itek (omezený dle § 39b, odst.2 na minimálnl mez 10 Kě/m): =  10,00 Kč

Dé lka vedení  věcné ho břemene (d):  *  1,0 m

Koeficient mí ry už itku a omezení  vlastní ka (ku):  Vlož ení  do kajnice 0,5 m *  5,50
až  1 m vč etně

Cena věcné ho břemene (CB"):  =  55 Kč

Celková rypoč tená jedn orázová náhrada: 100 KČ



Souč et celkovrých vypoč tených jednorázov,ých náhrad: 2.400 Kč

Výpoč et náhrady: 2.400 Kč  +  bonifikace 20%  =  2.88O Kě

Smluvní  iednorázová náhrada č iní :  2.900 Kč


