Obec Babylon
Babylon 27
344 OL Domaž lice

rč o: ooszzssr
č .ú .= rczoa2399lo8oo
Zastoupena: Pavel Bambásek - starosta
(dále jen ,,Povinná" nebo té ž ,,Druhá smluvní strana")
a

č rz oistritruce,

a. s.

I Č 247 2go35, DI č cz24729o35
se sí dlem

zastoupena: na základě plné moci ev.Č .PM - 0B3l202I ze dne I B,2,ZOZL
společ nostÍ : ESMOS Plus s,r,o.
sí dlo:
tČ o: zo+ ogl780, DI č : cZI 64Og7 Bo
zastoupena na základš plné moci ev,č .OOt/ ZOZI ze dne 14.Z.Z021
společ ností : Geodeti Sumava, C9ský Les v.o.s
sldlo:
I CO: 26385457, DI C: CZ263B5457
, společ ní k
zastoupená
Kontaktní osoba:
(dále jen,,Oprávněná")
(společ ně dále té ž ,,Smluvnístrany''),
uzavřeli ní ž euvedené ho dne, měsí ce a roku tuto:

sMlouvu o zŘÍ zrnÍ vĚcnÉ no BŘEMENE

- sLuŽEBNosTI

č . I P_12-0oo4532I L

Babylon, DOt8419,

-kNN

podle ustanovení § 1257 a násl, zákona č . B9l20I 2 Sb. obč anské ho zákoní ku
4 zákona č . 458/ 2000 Sb, energetické ho zákona.

a

ustanovení

§ 25

odst,

č É nekr.
ú vodní ustanovení
oprávněná je provozovatelem distribuč ní soustavy (dále také ,,PDS") na Území vymezené m licencí na
distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulač ní mÚřadem. 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 (sluŽebnost).

č É nekn.
Prohtáš ení o právní m a faktické m stavu

1.

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

parc,č . 135/ 1 v k.ú . Babylon, obec Babylon, zapsáno v katastru nemovitostí vedené m Kabstrální m
ú řadem pro Plzeňslcý kraj, Katastrální pracoviš tě Domaž lice.
(dále

2.

jen,,Dotč ená(né ) nemovitost(ti)"

jen ,,7ařizeni
oprávněná je vlastní kem stavby zaYí zení distribuč ní soustavy - zemní kabel NN 2,7m2 - dále
distribuč ní soustavý'), která se nachází mj. na Dotč ené nemovitosti. Zaří zení distribuČ ní soustavY je
inž enýrskou sí tí vesmyslu § 509 obč anské hozákoní 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 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 ,,věcné břemeno").

3.

Rozsah věcné ho břemene na Dotč ené nemovitosti podle té to smlouvy je vymezen v geometrické m plánu Č .
667-34812016, poprzený Katastrální m ú řadem pro Plzeňský kraj, Katastrální m pracoviŠ těm DomaŽlice,

4.

dne7.6,2021 pod č . pGp-4B7l2o2I -4OI . Geometriclcý plán je pří lohou té to smlouvy.
Věcné břemeno zří zené touto Smlouvou se sjednává na dobu neurč itou.

óánek rv.
Cena a platební podmí nky

1.

Věcné břemeno podle té to smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výŠ i1000r- KČ (slovy: jeden
tisí c 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 tánekv.
vklad věcné ho břemene do katastru nemovitostí

1.

Věcné břemeno podle té to 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 podepsala a podala návrh na vklad a aby ji zastupovala ve
vkladové m ří zení . Udělení zmocnění a jeho přijetí Smluvní strany poWrzují wými podpisy té to smlouvY.

č É netvr.

ávěreč ná ujednání

1.

Tato smlouva nab,ývá platnosti a ú č innostidnem připojení podpisu poslední smluvní stranou.

z.

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

2

3.

Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichŽ 1 stejnopis obdrž í Povinná a jeden stejnopis
obdrž í mí stně pří sluš ný katastrální ú řad.

4,

5.

6,

7,

B.

osobní ú daje subjektu ú dajů jsou zpracovávány v souladu s pří sluš nými aktuálně platnými a ÚČ innými
právní mi předpisy Č eské republiky a Evropské unie. Bliž š íinformace týkají ,cí se zpracování osobní ch
ú dajů a právní ch předpisů , na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách
www,cezdistribuce.czlgdpr nebo je společ nost Č rZ Oistribuce, a. s., subjektu ú dajů na poŽádání
poskytne.
Smluvní strany berou na vědoml ž e na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv
ve smyslu zákona č . 34Ol2O15 Sb,, o zvláš tní ch podmí nkách ú č innostiněktených smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějš í ch předpisŮ.

zavazují , ž e při uzavření smlouvy si vzájemně pí semně odsouhlasí rozsah
anonymizace smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany

se

zámé r zří dit věcné břemeno

wys E/ 2e2:(ej ...-:.

k Dotč eným nemovitostem

zeán"

byl schválen usnesení m zastupitelstva

..?,í ,.8,2ř?-/ '

Souč ástí té to smlouvy je její :

Pří loha

- Geometricky plán pro vyznač ení věcné ho břemene

one..Ě§,.?.o_?1

Dne 28.6.2021

Povinná

Oprávněná

č rz oistribuce/

a, s.

Zmocněný zástupce:
Geodeti Š umava, Č eský Les, v.o,s
Na základě plné moci

PLNÁ MoC
EVI DENČ NÍ Č Í sLo: 001 t2021

Zmocnitel:

ESMO§ Plus
I Č : 26409?

80,

sq sí dlem:

s.r.o.

DI Č : CZ2640g7 80

zapsané v
rejsří ku vedené m
* ,.au
v Plzni, oddí l C, vloZka] s+ 14
"-xru.;.terro
(dále jen zmocnitel)

udětuji plnou moc
Zmocněnec:

(dále jen zmocněnec)

9* ."š i§"mava, Č eský Les v.o.s.,
I C: 26385457, DI Č : CZ- 26385457,
se sí dlem B
zp3.ané
1Krajské ho soudu v Plzni ane áS.1.ZO0S, oddil
vlož ka 17252,

A

K zastupování v procesu prt* uv zaÍ Í zenidistribuč ní
sollstavy elektrické energie č inil za
zmocnitele v rámci
Podmí nek oaňi,crr pří siuš nými prŇ;G;dpi9v
s dotč enými subjekty a

ifi "i,ffá/ ffi

/ ž :::] :::"T;* mr# i:.,y;ji:ť ť :,ji:tť x# i* a:::,

a) uzaví ral smlouvy ke

b)
c)

zŤ í ze.nivěcných břemen ve smyslu
a k ú č eludané mu
energetickým zákonem, tj. zákonem
č .458/ 2000 sb;;; Lení pozdějš í ch předpisů ,
na
dotČ ených nemovitostecfu zajiš ť oval
a podepis;"i;;riy na vklad
těchto
věcných
práv do katastru nemovitostí ]
zajiŠ tbvala a godenjso,vala návrhy
na vklad nemovitostí do katastru nemovitostí ,
Přijimal doruČ ované pí semnosti adresované vž dy na doruč ovací
adresu uvedenou v
návrhu na vklad do katastru nemovitostí ,
ue.toďvse"r, oinamení č i výzev v prů běhu
vkladových ěi záznamovýoh ří zení

Tato plná moc se uděluje na dobu
neurč itou.

V Blí ž ejově, dne

/ Áť
Datup a

q* sš { .a,

rí sto nalolení

--l

Adtosa pobytul

Bill,í of;; I [ ttl

,'ňi,ii| 19,

,,

tl',, dne t4.02.202l

f,

Zmocnitel: ESMOS Plus

s.r.o.,

,,.,.

-

jednatel

Výš e uvedené zmocnění přdí mám:
Zmocněnec: Geodeti Š umava, Č eský Les v.o.s.,

společ ní k

-

?
ovĚŘovncí oolož xn pRo LEGALI z^ cI
Podle ověřovací knlhy Obecní ho ú řatlu
poř. Č . legallzace

Blí ž ejov

L42I 202L

vtastnoruiné podepsalx, znalŤ edBl5+ ř+ lsHiě-ž evla* ni*
jmé no/ a, pří Jmení , datum a mí sto narození ž adatele

ov

.

.

!

_
pobytu na Území č eské republllryt
aaresa mí ,sta trvalé ho pobytu* adresa mí sta
ááiáii ovariStU mlmo ú zemí č eskérepubllky*

_

obřanský prů kaz č

osobnl rida1e, uvedené v té to
arun a č í sLdortadu, na základě které ho byly 4iš těny
ověřovací dolož ce

V Blž ejově dne 9.6.2021
Jmé no, pří jmení a podpls ověřují cí osoby:
* Nehodí cí se š krtněte

otlsk rlřední ho

,!,:...,.

:,:sf

'* ,l.:r/ + /

, J't_.,(),/

rV

] :'.-'

j

tr

Dl§TRlBucE
pl-NÁ Moc

suoeruč ruí 'č ,,aM - o8gt2021
se sí dlem ono,n,

zapsaná v obchodní m

r,_.= lryt3;..";ruryl{ "",::gť ;il;;;ffisp

zastoupená předsedou nráosláenst*
a m í stopředsedoů přeastavé n;i;

n

B 2145,

(dále jen ,,zmocniteF)

.
zmocněnce:
sí dlo:

zmocňuje
Espos

plus s.r.o.

tč o:
otó:

Í tjm:

osoba

= "o"'3Ť 3Í 3Í ] Í Í '*rejstří ku

(dále jen,,zmocněnec'i)

vedené m u Krajské ho soudu v plznipod
sp. zn.

aby v procesu výstavby-zaří zenl distribuění
soustavy elektrické energie č inil za
zmocnitele v rámci
pravňimiňĚjpi,;;,;;,td;ň;Ďňxty-a
před pří sluš nými orgány tato

!tlfií j:5.1Xl'."i.ť '-"Hiť mi
1,

Projednával umÍ stění
zaří zení distribuění
(dále jen ,,Stavby") a podmí nky
umÍ stěnÍ Staveb na 9larleb
.soustavy
(daiel"n',,dá6ěne
.cizÍ ch-.nem";iry;h-řcech
nemovité věci,,) s jejich
vlastní ky a jinými v ú vahu
pri.ňaiĚjiii"ii
op-ravnenYmi subjekty,

ZajiŠ tbvalv nezbvtné m rozsahu
k rjč elu dané mu tí mto zmocněnlm ve prospěch
zmocnitele

l;i".iiť ,§rui] i'Y* :i"* l"';ť ;jg?právaa.ni,.i;ilÉ ilrcrp"tí áii,ž ňiliniiJonanl
a)

uzaviral smlo.uvy o uzavření budoucí
břemen (služ ebností lu" * mv.iu-a pT| oyvv a vlastní smlouvy ke zřlzent věcných
krlč elu'd.ňňi;
ir.o1q, č .458/ 2000 sb.,
pj; o p i"ň, ;;' ilu" ňý"h.'
iš .""t,
§
:l", Jť ,"Ť :,Y

ffiS \ I i.l
b) ;"jiš i;ň á Ěl;+ ;;;;;i

c)

ů "řtý;ř
i:liffiť t F
ffi;ř ffi J| !!ili",!i"r"..i:L"§trí :* :í tr§,:ů ;e-moritostl,

PřijÍ mal aorŮeováne pisemnoŠ ti"ájresoú áne

vzoy ňá-áóruč ovací adresu uvedenou
V návrhu na vklad do katastrú
ňé movitosu, ue"ir,e'us".něnament
ěivýzev v prů běhu
vkladových č i j ných rpen t vé oóňy.n
r.t.é tiár.i.i,ir"oáir.,,'

d) č inil vsouladú -sprrsrusnými-óráinr* i
i

vYvlastňovaclm ÚřádŮm

p| dói;y-vů č ř'u'e",n9_3 mí stně přlsluš ným
náviný-n"'nuceňé oineienl vlasinickeho prava
t'Ďóiěenym

Sjednával podmÍ nkv
návrhy, ž ádosti a uzaví ral smlouvy (dohody)
?_t99á"."lch
vztahují cí se ke
zvláš tní mu už í vánioo_zemní
rom'unir.a.j-;';il# i'ři:il.] r"j, prostranství
a k r] č elu
uvedené mu v odstavdiz.
pffiilŠ
;
Óiuiiňlr
Podával návrhY, Žádosti a č jnjldalš í
právní jednání a.jiné rlkony v pří sluš ných
-| řaí nrcn
ří zení ch dle
stavebně
Právnlch Předpisů
á"TJí .i.,' souviseltótcir
odstraňovánl, změně a.Ůaliz'aci
k umí stění ,
.předpisů
Stáu"u.'l"ii.n roráuá".itlÓ.ňir" ohláš ení ,
ú zemnl ří zení ,
stavebnl řÍ zenÍ , kolau,q:9.i i'l"li'póór]
ii,.tr"nt kolauoácriiiió"sounnsu nebo oznámení
záměru zaPoČ etÍ s uŽÍ vánÍ m) a r,
oá.ári iiĚru zaiist,ovarveli'á'ie-potřebné podklady
a k rič elu
uvedené mu v odstavci z. pÍ ijrmai piŠ ;* Ňi,
j"r.; staňtrřr", pnir
oznamovací Povinnost vů ei Árcnedtogi"ié ru eá6'ě;;;iiř,iit"iá
.:.til!-R pilř. ;il§ň.fi o'§,';;i* "i u"
oost. iiáŘňná-d.'zolrgg7 sb.; 5 š tatiii"p",natrove
pé eŤ , u"ineni

-

;YfliJ:ři| !} ;ilÍ u:

;

''

Dále pak, aby zajiš tbval poskytování finanění ch náhrad vlastní kŮm Dotč ených nem_ov.itých věcÍ
ve vy3ia za §odmlnek s3áonaňyórr ve smlouvách a dohodách, uzavřených v rámci ú č eludané ho
tí mtó zmocňění m. Co Š etýěďposkytovánl náhrad, tak tyto náhrady je zmocněnec oprávněn
závazné za zmocnitele platně sjednávat pouze pí semnou formou,

V souvislostis předmětem zmocnění , uvedeným výš e v odstavg! Z. p9d pí sm. c), d), v odstavci
3. a v odstavcí a. 1" zmocněnec oprávněn Ža zrirocnitele č init před pří sluš nými orgánY, aj.
v rJvahu přicházejí cimisubjekty, veš kerá právntJednánla jiné ť rkony, tj. zejmé na ěinita Podávat
zákonem stanoú ené návrhy á podání ,'brát tyto návrhy a podání _zpět, podávat opravné
prostředky proti rozhodnutlm o teóhto návzlch a podání ch, jakož se Jich i rzdávat Č i je brát zPět.
Zmocnitel opravňuje zmocněnce dále udělovat k rič elu, za podmí nek a v rozsahu dané mu tÍ mto
zmocněnlm té ž substituěnl zmocnění jiným osobám.

Zmocnitel si pro,platné uzavlránl veš kerých smluvní ch závazkových vztahŮ zmocněncem za
zmocnitele dte tohoto zmocněnl, iakož i pio jiná jí m č iněná právní jednáni a stejně tak Pro Č iněnÍ
změn těchto smluvní ch závazkóvých Úztahů aj. právní ch jednání v rámci tohoto zmocněnÍ ,
rovněž v pří padech kdy to výslovné není stanové no zákonem, výhradně_vYmiňuje PÍ semnou_ěi
jinou zákóněm vyž adovanoŮ formu, je-li zákonem vyž adována.forma pří snějš í , s vYlouČ enÍ m
hrož nosti změn imluvnlch závazkových vztahů aj. právnlch jednání k ú ěelu dané mu tÍ mto
zmocnění m v jiné než pí semné ěi jiné zákonem vyž adované formě, je-li zákonem vYŽadována
forma pří snějš í .

Touto plnou mocí se nahrazují a ruš í veš keré doposud vydané plné _moci výš e uvedené mu zmocněnci,
a to dnem, který předchází první mu dni obdobl, na které je tato plná moc vydána.
Tato plná moc je vydána na dobu urěitou, a to na obdobl od 18.2,2021 do 18.2.2O23,

V Praze dne ,..,..,..
Zmocnitel:

předseda

m

Zmocněnec plnou moc ve výš e uvedené m rozsahu přijlmá

, ....{ / lr1.1.,on"

.....,R,,.,...::,:.F..

Zmocněnec:

ESMOS plus s.r.o,

u

amé no, pří jmaní funkce)

..,

lstopfepŠ ed a představenstva

l
i

Běž né č í sloověřovací knihy O

,l

Ověřuji, ž e

J

fl aq

narozen'r

jehož

totoárost byla prokázána platným ť rřední m prŮkazem,
umal přede mnou podpis na té to listině za vlastní .

I

!

V Praze dne 10.02. 2021
š
notářský kandidát, pověřený notářem

Běž né č lslo ověřovac{ knihy

of,- Í ff tzozt

, narozen
jehož totož nost byla

Ověfuji, ž e

prokázána platným rlřední m prů kazem, uznal přede
mnou podpis na té to listině za vlastnl.

VPrazedne 10.02.2021
notářslcý kandidát, pověřený notářem

'4Poř.č l 5§353-0529-009§
0věřovací doloika pro } esaiizaci
PodI e ověř.knihy pbš tvl 5§35J Pardubice l9
ÚiňiÍ ňoUpii ňá' tistiirě za vI astní :

l

Datut[

á mí sio narozenÍ

Adresa pobybu:
Druh a č , ořediož .dokI .tolož nosti; Prflkaz totož nosti
Óienské ho btátu
il

53§53 Pardubice

i

,l

l9 dne l5.05,202l
a

ovĚŘovnci oolož rn pRo VI DI MAcI
podle ověřovací knihy obecnaho ú řadu atí ž eJov
poř. Č , vldlmace L45l2o2I
tento/ tato ú plný/ á* -ěsteě* # á* pl+ ř / kople* ,
obsahu;í cí 3 strany
souhlasí doslovně s předlož enou llstinou, z ní ž byVa poří zen/ a a tato listlnaJe

PFpi§m*
ověřenou vidlmovanou llstlnou*

lifláoh

epiffi
obsahu;kí m 3 strany,
x vlditelný
Llstina, z ní ž levldhovaná listlna poří zena,ebsahuie/ neobsahuje
prvek" Jenž Je souástí obsahu právní ho významu té to llstlny,

V Bliž eJově dne 9,6.2021

Jmé no, pří Jmení a podpls ověřuJí cí osoby:
* Nehodí ď se š krtněte

otlsk rJřednlho razí lka

VÝKAZ DOSAVADNÍ HO A NOVÉ HO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVI TOSTÍ
Dosavadní stav
označ ní

Výměra parcely

NovÝ stav
Druh pozemku

pozemku

Druh pozemk!

Typ stavby

Způ sob VyUž ití
ha

m2

I

I

I

I

I

I

l
l

Způ sob využ ití Způ sob Využ ití

arc. č lslem
ha

porovnání se slavem evidence orávní ch vztahť l

Způ s,

pozemku

larc, č í slem

,135/ ,1
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Druh věcné ho břemene: dle lisliny

Oprávněný: dle listiny

GEOMETRI CKÝ PLÁN

pro

vymezení rozsahu věcné ho břemene k č ásti

pozemku

Geometřický

plán ověřil ú ředně oprávněný zeměměřický

inž cnýrI

stejnopis oYěřil ú ředně oprí vněný zeměměřický

Č í slopolož ky seznanlu ú ředné oprávněných
zeměměřických inž cnýfu:

Dnei
Nálež ito§tmi

1.

1216195

Č í slo: 48/ 202l

6.2021

a přesností odpoví dá právní m předpisť lm.

Č í slopolož ky §eznanlu ú ředně oprávněných
zeměmč řických inž enýru,

Dne: 7.6.2021

Katastrální ú řad §ouhlasí

s

oč í slování m parcel.

345 45 Blí ž ejov

Č í sloplánu: 66'7-34812016
Okres:

Domaž lice

Obec:

Babylon

Kat,

ú zemí :Babylon

Mapový list:

DKM

Dosavadní m vlastní ků m pozemkú byla posk} tnuta mož trost
seznámit se v lré nu s pť itbč hem navrhovaných nových hí anic,
ktelé byly označ eny předepsaným zpú sobem:

bez označ ení v teré nu

KÚ pro Plzeňský kraj

kp Domaž lice

PGP 487l202L-4ol
202L,06,07 ] ,3:46:59 CEST

1216195

Č í slo:1,048/ 2021

Tento stejnopis odpoví dágeomeřické mu plánu v elekttonické
v dokumentaci

Vyhotovitel: Geodeti Š umava, Č eský trs v.o.s

inž cnýr:

Jmé no. Dří imení j

podobě ulož ené mu

katastálnlho ú řadu.

ověření stejnoplsu gometrické ho

plánu v lI stinné podobě.
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Poznámka
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437-4 865í 23.59 í 102391,55 3
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865123.45
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1,102394.Eí 4
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