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l. sMLUvNi STMNY

PROVOZOVATEL:

č EZ Distribuce, a. s.,lč  24729035, Dlč  cz24729035

se sí dlem Děč í n lv-Podmokly, Teplická 874l8,405 02 Děč í n

zapsána V obchodnim reistřlku Vedené m u Krajské ho soudu v Ústl nad Labem, sp, znač ka B 2145

s předmětem podnikání  - distribuce elektřiny na základě licence č , 121015583

bankovní  spo.ieni:  Komerč ní banka, a, s,, č í slo ú č tu/kód banky: 35-4544580267/0100,

zastoupenanazákladěpověření č .PovloÚt87loo12l2o17zedne31.1'2017p.J

Kontaktní  ú daje:

Adresa pro plsemný styk:  Č EZ Distribuce, a,s,, Plzeň, Guldenerova 2577119, PSČ  326 00

Kontaktní  bezplatná linka č EZ Distribuce:800 85o 860; WWw, cez,czi e-mail:  

(dále jen,,Provozovatel")

ž loltet:
obec Babylon, Č lslo zákaznika: 10099712

lČ : 00572551, DlČ ,. Cz61776327

Ulice: Babylon 27

Obec: Babylon, Dodacl poš ta: Babylon, PSČ : 345 31

Zástupce: PaVel Bambásek, starosta

mail:  info@babylon-obec,cz

mobil:  724857661

(dále jen "Žadatel")

ll, PŘEDMĚT SMLoUVY

sMLoUVA
óislo:  z_s24_1 2_8 12007 3834

oÍ ealizacipřelož kydistribuč ní hozaří zení urč ené hokdodávceelektÍ ické energie'uzavřené nazákladě

§47zákonač '458/2o0oSb.'opodmlnkáchpodnikániaoVýkonustátnÍ spráVyVenergetickýchodvětvÍ cha

ozměněněktenýchzákonŮ(energetickýzákon),Vplatné mzněni(dálejen',energetickýzákon..)avsouladu

sustanovení m§1746odst.2zákonač .8gl2} 12sb.,oběanskýzákoní kVplatné mzněni 
(dále,| en "oZ"),

1'Předmětemté tosmlouvyjercalizacepřeloŽkydistribuč nÍ hozařÍ zení urč ené hokdodávceelektrické

energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne 14,o2,2o2) ev, č , 8120073834 V rozsahu dle

projektové  dokumentace Vypracované  firmou ProlektEL s,r,o" na stavbu Babylon, Do, parc,č ,118/1 -

přelož ka kNN , ě. Proiectu lz-12-0000906 a ú hrada nákladů  spojených s přelož kou V souladu

s ustanovení m § 47 energetické ho zákona (dále jen 
"přelož ka"),

provozovatel jé  vlastní kem zařizení  distribuóní  soustavy kabelové ho vedení  NN, které  se nachází  v lokalitě

Babylon,
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Interni.

lll. \ fÝš E ú uRloy

1'Nazák| adě§47odst.2energetické hozákonajeŽadatelpovinenuhraditnákladynapřeloŽkurozvodné ho

zaří zenl v plné  výš ] . předpokládaná výš e nákladů  (bez DpH), které  jsou spojeny s přelož kou zaří zení ,

č iní :  261.888,00 Kč  (realizač ní  náklady +  hlavní  materiál 172,100,, Kč , projektová dokumentace 31,588,-

Kč ,inŽenýrskáč innost11..!oo,.Kč 'geodetické práce7.900,-KÓ'manipulace+ VypÍ nání 6'300,.Kč '

nákladyspojené sezřizovánimvěcnýchbřemenkdotč enýmnemovitýmVěcem32'900-,.Kč ).Jednáseo

cenupředpokládanounazákladěVyhotovené projektové dokumentacezaú č elemmoŽnostivystavenl

zálohové fakturydleodstavce2.č l'lll.té tosmlouvy'kdyProvozovatelemskuteč něVynaloŽené náklady

narealizacipřeloŽky,Vesmysluodstavce3'a4.č l'lll.té tosmtouvy,budouŽadatelivyú č toványfakturou

po Vynalož ení  uvedených nákladů ,

2. zadaIelpřed započ etí m samotné  realizace uhradí  provozovateli zálohu na provedení  přelož ky v óástce

předpokládané VýŠ enákladů 'PlatbabuderealizovánanazákladězálohoVé fakturyVystavené

Provozovatelem'ZálohováfakturanaČ ástku26í .888,ooKč budevystavenapouzavření té tosmlouvy.

3'Žadatel§ezavazujepodokonč enÍ realizacepřé loŽkyuhraditSkuteč něVynaloŽené nákladyspo'| ené

s reaI izací  přelož ky Vč etně nákladů  s přelož kou souvisejí cí ch (náklady prostavěné , náklady na

projektovou č innost, vlastni náklady Provozovatele, náklady na mistní  poplatky, nájemné  za pronájem

komunikací , Vicepráce Vyž ádané  ž adatelem, náhrady za ma,| etkopráVní  VypořádánÍ , Věcná břemena

apod.), Pří padný rozdí l od koneč né  ceny bude Vyú č tován Ve faktuře zaslané  po ukonč enl rcalizace a

Vyú č tování VŠ echnákladŮspojenýchspřeloŽkou.Vefaktuřebudezú č továnazálohaposkytnutá

ŽadateIem.

4.VpřÍ padě,Žedoú Č etnihoVypořádání samotné stavbynebudoudořeŠ enynákladyspojené snáhradouza

omezeniVobvyklé muŽlVáninemovitýchVěcí anákladyspojené sezřizení mVěcnýchbřemen

k nemovitostem dotč ených stavbou přelož ky, bude faktura za tyto náklady vystavena po ukonč ení

Vypořádání Vš echnákladů stimtospojených'Kpokrytí zálohynafakturuzazřlzeniVěcnýchbřemen

budepouŽitoč ástIzá| ohyzanákladyspojené sezřizování mVěcnýchbřemenkdotÓenýmnemovitostem

uvedené VeVýětupoloŽekV1'odstavci,ělánkulll.té tosmlouvy'Zbyláč ástzálohbudezÚč továnado

fakturyzanáklady,které budouznámyzú č etní hoVypořádání samotné stavbypřeloŽky'Fakturuzatyto

nákladyvyhotoví Provozovatelpoú č etnlmVypořádání samotné stavbypřeloŽky,atobezzbyteč né ho

odkladu.

5.Povinnostú hradyVyplýVáproŽadatelezezákona,aprotoú hradanákladů přeloŽkynení zdanitelným

plněnÍ manepodlé hádanizpřidané hodnoty(VizVýkladMFČ R-informaceouplatňování DPH

V energetice ze dne11,3.2005),

lv. PRÁVA A PoVlNNosTl SMLUVNí CH STRAN

PROVOZOVATEL:

1. provozovatel se zavazuje,s předpokladem předchozí ho uzavření  té to smlouvY a sPlněnÍ  Úhrad

způ sobemsjednanýmVč lánkulll'té tosmlouvy'zajistitrealizacipřeloŽkyVtermí nudo4měsí ců po

uzavření  té to koneč né  smlouvy o ú hradě nákladů  na realizaci přelož ky a Vlastní  ú hradě těchto nákladŮ,

TermlnyzprovozněnÍ energetické hodí lajsoupodmí něnystavebnipřipraveností Žadatetedleodstavce2.

č IánkulV.té tosmlouvy,přlznivýmiklimatickýmipodmí nkami,které umoŽniprovádění prací Vsouladu

stechnologickýmipředpisyProvozovateleanabytí mpráVní mocipří sluŠ né hopovolení podlestavebnÍ ho

zákonazapředpokladu'Žetakové hotopovolení budekuskuteč nění přeloŽkyzapotřebí .stavbUbude

provádět firma ESMOS Plus, s.r,o"
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, Provozovatel se zavazuje ú č elně Vynakládt Žadatelem poskytnuté  f] nanč ní  prostředky pouze ke

smluvně sjednané mu ú ěelu,

ž aoatet:

1. Je povinen řádně, Vč as a Ve sjednané  Výš i uhradit platby sjednané  V č | ánku lll. té to smlouvy, V pří padě

opož děné  platby zaplatí  Žadate|  r] rok z prod| ení ve smluvně s.iednané  výš i 0,05%  z dluž né  č ástky za

kaž dý den prodlení až  do ú plné ho zap| acení dluž né  óástky,

Zajistit stavební  připravenost pro uskuteč nění  přeIož ky, kdy stavební  připraveností  pro uskuteČ nění

pře| ož ky se rozumí  na svů j náklad V nezbytně nutné m rozsahu Vyklidit a připravit prostor pro stavbu

přelož ky na svých nemovitých věcech s předání m Volné  trasy pro uskuteč nění  pře| ož ky,

Umož nit pří stup pracovní ků m Provozovatele a Vybrané ho zhotovitele na pozemky Žadatele, za ú č elem

provádění  prací  a ú konů , souvisejí cí ch s rea| izací  přelož ky, a to nejpozději ke dni zahájenl prací .

zavazuje se Provozovateli za.iim stanovených podmlnek poskytnout Veš kerou nezbytně potřebnou

souč innost a podklady,

Nesp| ní -li řádně a Vč as sVé  povinnosti dle č lánku lll, a lV, té to smlouvy, odkládá se dle dohody smluvní ch

stran termí n rea| izace přelož ky automaticky o dobu prod| ení Žadatele se splnění m jeho povinností  +  30

dnů , Dostane-li se Žadate|  se splnění m svých povinností  dle té to smlouvy do prod| ení  delš í ho než  90

dnů , je dle dohody smluvní ch stran Provozovatel opráVněn od té to smlouvy odstoupit, odstoupení od

smlouvy se nedotýká nároku Provozovatele na zaplacení  ú roku z prodlení , popř, nároku na náhradu

š kody, odstoupení m od smlouVy né bo zánikem práV a povlnností  z té to smlouvy VyplýVajicich

z jaké hokoliv j iné ho dů Vodu nevzniká smtuvní m stranám povinnost Vrátit uhrazené  smtuvní  pokuty ói

ú roky z prodlení , na něž  smluvní m stranám Vznikl nárok v době t] č innosti té to sm| ouvy.

Na nemovitých věcech ve vIastnictví  Žadatele, dotč ených stanoveným technickým řeš ení m dIe

stanoviska Provozovate| e, jehož  eV,č , je uvedeno v č 1.1l té to smlouvy, umož n í  zří zen í  Věcné ho břemene

za finanč ní  náhradu dle zněni zákona 15111997 sb. o oceňování  majetku a o změně něktených zákonŮ

(zákon o oceňování  majetku) a souvisejí cí ch předpisů  V platné m znění ,

6,

smluvní  strany se dohodly, ž e budou ú č inně spolupracovat při realizaci celé  stavby, z oveň se zavazujl

Vzájemně se informovat o Vš ech skuteč nostech mají cí ch V| iV na záVazky dohodnuté  V té to sm| ouvě,

V. ZÁVĚREČ NÁ USTANOVENÍ

1, Žadatel VyVoláVá V souladu s ustanovení m § 47 odstavec 2 energetické ho zákona potřebu přelož ky

zaří zení distribuč ní  soustavy dle č 1.1l té to smlouvy, Dle ustanovení § 47 odst. 3 energetické ho zákona se

Vlastnictví  přelož kou dotč ené ho zaří zení distribuč ní soustavy po reaI izaci přelož ky nemění ,

2. Tato smlouva představuje ú plnou dohodu mezi Sm| uvní mi stranami týkají ci se její ho předmětu a obsahu.

Tato smIouva mů ž e být měněna nebo doplňoVána pouze formou pí semných dodatků  podepsaných

oběma smluvní mi stranami, a to pod sankcí jejich nep| atnosti, Pí semná forma je nezbytná i pro práVní

jednání  směřuJicí  ke zruš ení  smlouvy,

3, smlouva nabýVá platnosti dnem její ho podpisu oběma smluvní mi stranami a ú č innosti dnem zpětné ho

doruč en í  provozovateli ž adatelem,

4, smluvní  strany berou naVědomí , ž e je tato smlouva uzaví rána adhezní m zpŮsobem a jako taková se

nezveřejňuje podle § 3 zákona č . 34012015 Sb,, o registru smluv, V platné m znění ,
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5. Sm| uvní  strany se zavazují , ž e před pří padným uveřejnění m té to sm| ouvy dle pří sluš ných ustanovení

zákona o registru smluv, budou kontaktovat druhou ze smluvní ch stran za ú č elem zajiš tění  ochrany

informací , které  jsou z povinnosti uveřejnění  prostřednictví m registru smluV Vyjmuty,

6. Fyzické  osoby, které  tuto smlouvu za jednotlivé  smluvní  strany uzaví rají , tí mto prohlaš ují , ž e jsou plně

opráVněny k její mu platné mu uzavřeni,

7. Provozovatel, V rámci respektování  jemu pří sluš ejí cí  povinnosti dbát rovné ho pří stupu k zákazní ků m, a V

sou| adu s ustanovenim § 1740 odst. 3 oZ, předem Vy| uč uje mož nost přijetí  návrhu dohody s dodatkem nebo

odchylkou byť  itakovou, která podstatně nemění  podmí nky nabí dky Provozovatele (navrhovatele), uč iněnými

Žadatelem,

8. Je-li tato smlouva uzavirána prostředky umož ňují cí  komunikaci na dálku (distanč ní m způ sobem) nebo mimo

obchodnl prostory Provozovatele, je Žadatel (spotřebitel) oprávněn od té to smlouvy odstoupit ve lhů tě 14 dnů

od uzavření  smlouvy a to pí semně prostřednictví m formuláře, Jehož  nálež itosti stanoVí  prováděcí  práVní

předpis oZ a ktený je k dispozici V provozní ch mí stech (kance| ářich, provozovnách apod,) provozovaté le a ke

staž ení  na Webové  adrese WWW.cezdistribuce,cz, Žadatelje] i spotřebitelem, souč asně ž ádá provozovatele,

aby započ al s plněnim své ho záVazku dle té to smlouvy ješ tě před up| ynutí m lhů ty pro odstoupení  od smlouvy

d| e předchozí  Věty a to Ve smyslu § .1823 oz.

9, Pokud smlouva nebude podepsána a doruč ena provozovateI i do 30 dnů  ode dne, kdy byl návrh smlouvy

doruč en Žadateli a neproběhnouJi dalš í  upřesňují cí jednání , má se za to, ž e Žadate|  od své ho záměru

ustoupii,

10, osobní  ú daje subjektu ú dajů  jsou zpracováVány V souladu S pří sluš nými aktuálně platnými a ú č innými

práVní mi předpisy Č eské  republiky a Evropské  unie, Bliž š í  informace týkají cí  se zpracování  osobní ch ú dajů  a

práVní ch předpisú , na jejichž  základě je zpracování  prováděno, jsou dostupné  na stránkách

WWW,cezdistribuce,czlgdpr neboje společ nost Č EZ Distribuce, a, s,, subjektu ú dajů  na pož ádání  poskytne,

1 1 , Smlouva je Vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností  originálu, z nichž  kaž dá strana obdž i po jednom

stejnopisu

12,Smluvní  skany prohlaš ují , ž e se s obsahem té to smlouvy řádně seznámi| y a je,ií m jednotlivým

ustanovení m rozumí . Dále prohlaš ují , ž e tato smlouva je projevem jejich svobodné , váž né , urč ité  a

srozumitelné  Vů | e, ž e ji uzaví rají  dobrovo| ně, nikoliv V tí sni, pod nát| akem nebo za nápadně jednostranně

nevýhodných podmí nek, na dů kaz č ehož  připojuji své  podpisy,

V Plzni dne 8. 12,2020

(/

Za provozovatele

Vedoucí  odboru obnova DS Západ
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