
Obec Babylon
Babylon 27
344 OL Domaž lice
I č o:  ooszzssr
Č .ri.:  ZOZOa2399IO8OO

Zastoupena: Pavel Bambásek - starosta

(dále jen ,,Povinná" nebo té ž  ,,Druhá smluvní  strana")

a

č rz oistriuuce, a. s.

tČ  z+ lzgols, DIČ  cz24729035

se sí tClem

zastoupena: 
společ ností :
sldlo:  
ICO: 264097780, DIC: CZ164097 B0

zastoupena na základš  plné  moci ev.č .001/2021 ze dne L4,2.2027
společ ností :  Geodeti Sumava, Ceský Les v.o.s
sldlo:  
ICO: 26385457, DIC: CZ263B5457
zastoupená , společ ní k

Kontaktní  osoba: 

(dále jen,,Oprávněná")

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

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

SMLoUVU o zŘÍ zENÍ  vĚcttÉ tto BŘEMENE - sLUŽEBNosTI

č . IP-12_0oo4925lL

Babylon, parc.č .108 l 3DO . kNN

podle ustanovení  § 1257 a násl. zákona č , B1| ZOL2 Sb. obč anské ho zákoní ku a ustanovení  § 25 odst.

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

č Iánek r.
ú vodní  ustanovení

Oprávněná je provozovatelem distribuč ní  soustavy (dále také  ,,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 (služ ebnost).

č É nek rr.
ProhIáš ení  o právní m a faktické m stavu

1. Povinná prohlaš uje, ž e je rnýluč ným vlastní kem pozemku vedené m na LV 1:



1.

parc.č . 117 v k.ú . Babylon, obec Babylon, zapsáno v katastru nemovitostí vedené m Katasffilní m Úřadem

pro Plzeňslcý kraj, Katastrální  pracoviš tě Domaž lice.

(dále jen,,Dotč ená(né ) nemovitost(ti) '

oprávněná je vlastní kem stavby zaYí zení  distribuč ní  soustavy - zemní  kabel NN 15 m2 - dále jen ,,7aí lzení
distribuč ní  soustavý'), která se nachází  mj. na Dotč ené  nemovitosti. Zaří zení  distribuČ ní  soustavy je

inž enýrskou sí tí ve smyslu § 509 obč anské ho zákoní ku.

óánek I I I .
Předmět Smlouvy

povinná, jako vlastní k Dotč ené  nemovitosti, zřizuje k Dotč ené  nemovitosti ve prospěch Oprávněné  věcné

břemeno podle § 25 odst. 4 energetické ho zákona,

obsahem věcné ho břemene je právo Oprávněné  umí stit, provozovat, opravovat a udŽovat Zaří zení

distribuč ní  soustavy na Dotč ené  nemovitosti, provádět jeho obnovu, rnýměnu a modernizaci, a povinnost

Povinné  výkon těchto práv strpět (dále jen xěcné  břemeno").

Rozsah věcné ho břemene na Dotč ené  nemovitosti podle té to smlouvy je vymezen v geometrické m plánu Č .

666-27412017, potvrzený Katastrální m ú řadem pro P| zeňský kraj, Katastrální m pracoviŠ těm DomaŽlice,

dne 8.6.2021 pod č . PGP-4B9120ZI -40L. Geometriclcý plán je pří lohou té to smlouvy.

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

Óánek I v.
Cena a platební  podmí nky

Věcné  břemeno podle té to smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výŠ i 1000,- KČ  (slovy: jeden

t isí rc korun č eslcých). Oprávněná se zavazuje ve lhů tě do 30 dnů  od doruČ ení  vyrozumění  o povolení  vkladu

do katastru nemovitostí  uhradit Povinné  výš e uvedenou náhradu zpŮsobem urČ eným Povinnou.

č É netv.
vklad věcné ho břemene do katastru nemovitostí

Věcné  břemeno podle té to smlouvy vzniká jeho vkladem do katastru nemovitostÍ .

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.

povinná tí mto zmocňuje Oprávněnou, aby za ní  podepsala a podala návrh na vklad a aby j i zastupovala ve

vkladové m ří zení . Udělení zmocnění  a jeho přijetí Smluvní strany potvzují svými podpisy té to smlouvy.

č É nekvr.
Závěreč ná ujednání

Tato smlouva nab,fuá platnosti a ú č innosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou.

přUetí  návrhu té to smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť  nepodstatnou, se vyluČ uje,

4,

1.

1.

1.

2



3.

4.

Tato smtouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž  1 stejnopis obdrŽÍ  Povinná a jeden stejnopis

obdrž í  mí stně pří sluš ný katastrální  ú řad.

osobní  ú daje subjektu ú dajů  jsou zpracovávány v souladu s pří sluš nými aktuálně platnými a ÚČ innými
x

pravnlml preoplsy ueské  republiky a Evropské  unie, Bliž š í  informace týkají tcí  se zpracování  osobní ch

ú dajů  a právní ch předpí sů , na jejichž  základě je zpracování  prováděno, jsou dostupné  na stránkách

www.cezdistribuce.czlgdpr nebo je společ nost Č rZ Pistribuce/  a. s,, subjektu ÚdajŮ na poŽádání

poskytne.

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

ve smyslu zákona č , 34ol2OL5 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někter"ých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 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.

Zámé r zří dit věcné  břemeno k Dotč eným nemovitostem byl schválen usnesení m zastupitelstva

ffi a"7ž iil, e.j. ... .-........ zeone .,2§.ť "2o?1

Souč ástí  té to smlouvy je její :

Pří loha - Geometricky plán pro vyznač ení  věcné ho břemene

5.

6.

7.

onu.lJ8.,§} l..,

Povinná

Dne 28.6.2021

Oprávněná

ffi
Zmocněný zástupce:

Geodeti Š umava, Č eský Les, v.o.s

Na základě plné  moci

3



vÝrnz oosÁvnoruí no l ruovÉ no sTAvu ú oruů  KATAsTRu ruemovltosrí

Dosavadní  stav Nový stav

označ ení
pozemkU

parc. č í slem

Výměra parcely označ ení
pozmku

larc. č í slem

Výměí a parceIy Typ slavby Způ s.
urč ení

Výměr

Porovnání  se stavem evidence práVní ch vztahú

Dí |  přechází  z pozemku

označ ené ho v
č í s| o listu Výměra dí lu označ ení

dí luzpů sob Využ ilí zpú sob Využ ití zpú sob Využ ití vlastnictví

ha m2 ha m2
kalastlu I  dřivějš í  poz.

nemoviloslí  l evidenci
ha

2
m

,1 
08/3

117

1 08/3

117

455

,1

Druh věcné ho břemene: dle listiny

Oprávněný: dle listiny

GEOMETRICKÝ
pro

PLÁN

vymezení  rozsahu věcné ho břemene k č ásti
pozemku

GeonretŤ ický plán ověřil ú ředně opŤ ávněný zeměměřický inž cnýrI stejnopis oÝěřil ú ředně oprávněný zeměměřický inž cnýr:

Jmé no, přú mení : Jmé no, pří jmenÍ :  

Č í slo polož ky sezuantu ú ředně oprávněných

zememěřických inž cnýrů : 1216195
Č í slo polož ky seznarrru ú ředně oprávněných

zeměměřických inž enýí ů , 1216195

Dne: 2.6.202l Č í slo:  47l2o2l Dne: 8.6.202l č í "lo, 104'71202I

Nálež itostmi a přesnoslí  odpoví dá pí ávní m předpisť tm Tento stejnopis odpoví dá geomtrické mu plánu v elektronické  podobě

v dokumentaci kalastrální ho ú řadu,

Vyhotovitel:  Geodeti Š umava, Č eský lrs v.o.s katastrální  ú řad souhlasí  s palccl.

KÚ pro Plzeňský kraj
kp Domaž lice

PGP 489l2o21-40l
2021.06.08 14:13:56 CEST

ověření  stejnopisu gomarické ho plánu Ý listinné  podobě.

Č í sloplánu: 666-274l20I '7

Okres: Domaž lice

Obec: Babylon

Kat. ú zemí : Babylon

Mapový list:  DKM
Dosavadní m vlastní kŮm pozemkŮ byla poskytDuta moŽno§t

seznámit se v teré nu s prť lběhem navrhovaných nových fuanic,

hleí é  byly označ eny předepsaným zpú sobemI

bez označ ení  v teré nu
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108/3

seznam souradnlc (s-JTsK]
Ctslo bodu sourBdnlce pro 2ápl3 do KN

Y x Kód kv, PoznÉ mka

í  E65259.52 11o277o.7B 3
2 865259.90 1102771.24 3
3 865257.58 1.| 02772,41 3
4 865257,96 1102772.87 3
5 865252,82 1102776.24 3
6 865252.70 ,l1o?777,1o 3
7 86á?47.Ao í í 02768.68 3
E B6524E,90 1102769,02 3
s 866?44,12 11D?763,97 3,l0 865243.88 1102764,67 3

11 865242.92 1102764.33 3
12 865243.09 1102764.9D 3
13 865a43.07 1102764.?9 4 Pruseclk
14 86á243,44 11o2764.8tr 4 PruBeclkEa/1
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\
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I PLNÁ MoC
EvIDENóÝí  č í sr,o:  0o1t2021

Zmocnitel:

(dále jen zmocnitel)

Zmocněnec:

(dále jen zmocněnec)

ESMO§ Plus s.r.o.
IČ : 26409780, DIČ : CZ264ag780
sq sí dlem:
zapsané  v obchodní m rejsří ku vedené m u krajské ho souduv Plzni, oddí l C, vlož ka 18414

udětuji plnou moc

_G_."^ d_Ť i 
Š umava, Č eský Les v.o.§.,

IC: 26385457, DIČ : CZ-26385457,'
se sí dlem
zapsané  uKrajské ho soudu v Plzni Ú" áS.I .ZOO5, oddil Avlož ka 17252,

K zastuPování  v Procesu Pstavby zařizenidistribuč ní  soustavy etektrické  energie č inil zazmocnitele v rámci Podmí nek ali,crr pří ďuš nými p.áňG;dpi9v s dotč enlimi subjekty a

iffi,,iŤ # # ffi / ."i: : :1: : : ; .Hlť im,liri: rg; :1# ť Ť * :k} t# in: : : : '
a) uzaví ral smlouvy ke zí izenivěcných břemen ve smyslu u n ou.ru dané muenergetickým zákonem, d. zákonám ě.458/2000 $;; ;  zneni pozoeiš í ch předpisů , nadotČ ených nemovitostec\  zajiš ť oval apodepis""rl; ;Áy na vklad těchtó věcnýchpráv do katastru nemovitostí ,
b) zajiŠ tbvala a PodePisovala návrhy na vklad nemovitostí  do katastru nemovitostí ,c) Přij imal doru8ované  pi..* o* ti Ja.."rorr* e vž dy na doruč ovací  adresu rrvedenou vnávrhu na vklad do kátastru nemovitostí , uu.t,rl'ul."i"oznámení  č i výzev v pruběhuvklador4ých č i zivnamových ří zení

Tato plná moc se uděluje na dobu neurč itou.

V Blí ž ejově, dne

/ ^ ť

í iií ilí ií lí ll; í lí;§§í ii] sí fu o,,* ol8j í i,,i,- 

Datuu a ní sto narození

Adresa pobytu: Ad resa poby tu, 

BiHl,igf; ;  I [ tť l,řů ť slli!,lí il,,,ii,§;11-.: "_:  
_

,,,,, dne l{ .02.202, 



Zmocnitel:  ESMOS Plus s.r.o., ,..., - jednatel

Výš e uvedené  zmocnění  přijí mám:

Zmocněnec: Geodeti Š umava, Č eský Les v.o.s., - společ ní k

ovĚŘovnct oolož rn pno LEGALIZAcI

-

obČ anský 

on.*  irr" o* odu, na základě které ho by| y zliš těny osobní  ú dale, uvedené  v té to

ověřovací  dolož ce

V BlĚeJově dne 9.6.2021

Jmé no, pfijmení  a podpls ověřuJkí  osoby:

* Nehodkí  se š kÉ něte
otbk t lřední ho



tr DlsTRlBucE
pt-lvÁ Moc

evloeruč rut'č ., pM - a8gt2a21

sesí dlem

zapsaná, 
"j"ť §i: ,: lť í í l',i§; .'áÍ iffiil"* { ".,r.: fli6oiu, 

ffi 3ilí §: iŤ jiiiprl* "; iř; ř: B2145,
t. 

j iij lT1* llil

, zmocňuje
zmocněnce:
sldto:  p| us s,r,o,

tč o:  
otč :  

fiqitr 
osoba."o.r'3Ť :Í ff] §Í ', 

rejstří ku vedené m u Krajské ho soudu v plznipod sp. zn.(dále jen,,zrnocněnec.)

aby v procesu vÝstavby.zaří zení  distribuč ní  soustavy elektrické  energie č inil za zmocnitele v rámci§tlilí j: í ,.,1X?'"'jLť 'r'H'.ť ffiililffi,: lioisv š '; ; 'nrrriii§iřx,v a před pří sluš nýmiorgány tato

1, projednával umí stění  
9tgveb zaří zení  distribuění  soustavt

i,Tjil",,ť "',',il; i* ": ,ff i,,: ;* ť í ffi 
"i1ilť ffi [ďJlfl 3,.§'* il3Jiě),§.,Fi: t ij il

2' ZajiŠ t'oval u n": !lT9' rozsahu k rjč elu. d.ané ,mu tí mto zmocněnlm.ve prospěch zmocnitele: ri,,'"JŤ ť # n* y* ě"* n j : : tff,..Tjil; '$i,ňTouvisejí cí poť r"offi 
iavní  jednání

a) 
; ilT[ i' 

smlouvy o uzavření j:9.?r: ' 
pT| olv1l a vlastní  smlouvy ke zří zenl věcných

energe]

! ffi í fr; i* í í  lffi i; !,,* ,ť t* §ilHiť nt.* -{ 1i!ilĚ'.+c) PřijÍ mal. dorů eouáne Pú "ňnáš ti 
"or""oí Jnj'ňy .a. doruč ovaci áái".u uvedenouV návrhu na vklad oo i'aiáŠ iiu,n"rouitóŠ iřuř"inŠ 'us""r., 

oznámení civyzev v prů běhuvkladových č i j iných rÉ "ňiu"o"ný.n i'áĚš t.a ňi;  jňo"r,d) č inil v:: .Y99ů  i"Pii9řiiňi r; ť * -ňtj '| iiý;u; 'ri.rl a mí stně přisluš ným
I lHx'"ff;TJ[  

ri řad ů  m,á"ir,ř ř' iiilďfi fi; : l.I i rr".iňú řeňo, přii§ k Dotč ený m

3' Sjednával podmÍ nky a podával návrhy, Žádosti a uzaví ral .ť 9_u] {  (dohody) vztahují cí  se keilS1l'# ., ; i[ 3ť ,; ; imn:, lť n,ii: ; ":  
",!í ,il'i';J,"jných 

prostástvi a k ú ěelu

4' Podával návrhv,Žádosti a Č inil dalš í  orávní jednánl a j iné  rikony v.pří sluš ných ří zení ch dle
stavebně - ,í i1,1.!n 

-r;ňi.ďT' 
{ x1;1. .qilffií iffi lš : !l"h, .přeaiisů  k umí stění ,odstraňováni, Lmeno 

" '!áĚ!řřstáuJu . ie.; ich kolauál-J'izelmena ohláš ení , ú zemní  ří zení ,stavební  ří zení , kolauá"ili-ň; ; i"p"ópr,'"óáii"; ;  ňňiil.í h,o souhlasu ňJo,oznámenízáměru zaPoč etí  s.uzrvánim) 
"-n 

j iljň, 
ueeilu iájÉ rořJ r.ři,le qglre$e podklady a k ú č elu:§!iilŤ [ li §,H'# j|  ; lr* ,* l; lln* mnosti, oáí J te!-l" imoc.n itele, iar< ó siáve;n tka, pln il

;Yij[ ,: ,^ 1?:§ilTilT!§:Tl".i3i,jy!,fi 
giš §;3Tů ,J] i,,""* '1iliř; : irĚ.* #



6.

Dále pak, aby zajiš tbval poskytování í inanění ch náhrad vlastní kŮm Dotěených nem_ovitých věcl

ve výŠ i a za §oarňlnex siěanaňyin ve smlouvách a dohodách, uzavřených v rámci r] ěelu dané ho

tí mtó zmocňění m. Co Š e týěe-poskytovánl náhrad, tak tyto náhrady je zmocněnec oprávněn

závazné za zmocnitele platně sjednávat pouze plsemnou formou.

V souvislostis předmětem zmocnění , uvedeným výš e v odstavci2. pod Plsm. c), d), v odstavcj

3. a v odstavci + , ie zmocněnec oprávněn za zmocnitele ěinit před přlsluš nými.orgánY, aj.

v rjvahu přicházejí cimi subjekty, veš kerá právní Jednánl a j iné  rlkony, t j. zejmé na ěinit a Podávat
zákonem stanoú ené  návrhy 

-á 
podání , brát tyto návrhy a podánl.zpět, podávat opravné

prostředky proti rozhodnutí m o teóhto návzí ch a podánlch, jakož  se Jich i vzdávat č i ie brát zpět.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce dále udělovat k ú č elu, za podmÍ nek a v rozsahu dané mu tí mto

zmocněnlm té ž  substituění  zmocnění  iiným osobám.

Zmocnitel si pro platné  uzavtránl veš kerých smluvnlch závazkolých vztahŮ zmocněncem za

zmocnitele dlb toňoto zmocněnl, jakož  i pio j iná jí m č iněná právnl jednánl a stejně tak pro č iněnÍ

změn těchto smluvní ch závazkóvých vztahů  aj. právní ch jednání  v rámci tohoto zmocněnÍ ,

rovněž  v pří padech kdy to výslovné  není  stanoveno zákonem, vÝhradně vYmiňuje Plsemnou ěi

j inou zákónóm vyž adovanoú  formu, je-li zákonem vyž adována.forma pří snějŠ l, s vylouČ enlm
'mož nosti změn 

-smluvní ch 
závazkových vztahů  aj. právní ch jednání  k ú ěelu dané mu tí mto

zmocnění m v j iné  než  pí semné  ěijiné  zákonem vyž adované  formě, je-li zákonem vyŽadována

forma pří snějš í ,

Touto plnou mocl se nahrazují  a ruš í  veš keré  doposud vydané  plné , moci výš e uvedené mu zmocněnci,

a to dňem, který předchází  první mu dni období , na které  je tato plná moc vydána,

Tato plná moc je vydána na dobu urěitou, a to na období  od 18.2.2O21do 18.2.2023.

V Praze dne.....,,.,

Zmocnitel:
č Ez Distribuce, a.

Zmocněnec plnou moc ve výš e uvedené m rozsahu přijí má

, .... { !ru.i........,..on"
,K, r, 2a,ž y'

Zmocněnec:
ESMOS plus s,r.o,

amé no, prí jmen( funkce)
;aanis

mí stopfef, š eda představenstva
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Běž né  č í slo ověřovací  unitry o fl !ť |  lzozt

Ověřuji, ž e

 bydliš tě U Kolejí   jehož

totož nost byla prokázána platným ť rřední m prů kazem,

uznal přede mnou podpis na té to listině za vlastní .

V Praze dne 10,02. 2021

Mgr. Petr Diviš
notářský kandidát, pověřený notářem

Běž né  ěí slo ověřovacl knihy o
Ověfuji, ž e , naí ozen

, bydliš tě Rů ž ová 5l, jehož  totož nost byla

prokázána platným ú řední m prů kazem, uznal přede

mnou podpis na té to listině za vlastnl.

V Praze dne 10.02.202l

notářský kandidát, pověřený notářem

Podle ověřovací  knihy Obecnaho ú řadu Bliž eJov
poř. Č . vldlmace 145l7021

0věřovací  dolož ka pro ] eqa} izaci Poř.č l 53353-0529-0093
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