
?rgo s.r.o. Babylon, DO, 131/1,123/5 - kNN

mexcjm Obec Babylon
IČ: 00572551
se sídlem Babylon 27, 344 01 Babylon
zastoupená starostou obce Pavlem Bambáskem
bankovní spojeni: číslo účtu 762082399/0800, vedený u České spořitelny, a.s,

(dále jen ,,Povinná")

a
ČEZ Distribuce, a. s.
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
zastoupena na základě písemně udělené plné moci Č. PM/II - 216/2019 ze dne 25.3.2019 (plná moc byla
přijata 8.4,2019):

OMEXOM GA Energo s.r.o. se sídlem Plzeň, Bolevec, Na Střílně 1929/8, PSČ 323 00,
IČ: 49196812, DIČ: CZ49196812, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 4355,
zastoupeno na základě písemně uděleného zmocněni ze dne 15.4.2019:

akvizitorem společnosti, divize Projekty

(dále jen ,,Oprávněná")

(spoleČně dále též ,,Smluvní strany"),

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

Č. IP-12-0005428/VB/OO1

podle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a ustanoveni § 25 odst. 4
zákona Č. 458/2000 Sb. energetkkého zákona.

Článek I.
Úvodní ustanovení

Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále také ,,PDS") na území vymezeném licenci na
distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je provozována ve
veřejném zájmu. pos má povinnost zajišťovat spolehlivé provozováni, obnovu a rozvoj distribuční soustavy,
přiČemž pokud dochází k urrňstění zařIzenI distribuční soustavy na cizí nemovitost, je POS povinen podle § 25
odst, 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost).

Článek II.
Prohlášeni o právním a faktickém stavu

1. Povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:

pozemku parc.č, 120/1, v k.ú. Babylon, obec Babylon, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro plzeňský kraj, Katastrá|ní pracoviŠtě Domažlice, na LV č. 1 (dále jen
,,Dotčená nemovitost").

2. Oprávněná je vlastníkem stavby zařIzenI distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN dále jen
,,Zařízeni distribuČní soustavy"), která se nachází mj. na Dotčené nemovitosti. ZařIzenI distribuční
soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku.



Článek III.
Předmět Smlouvy

1. Povinná, jako vlastník Ootčené nemovitosti, zřizuje k Dotčené nemovitosti ve prospěch Oprávněné věcné
břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona.

2 Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat ZařIzení
distribuČní soustavy na Dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost
Povinné výkon těchto práv strpět (dále jen ,,věcné břemeno").

3. Rozsah věcného břemene na DotČené nemovitosti podle této smlouvy je vymezen v geometrickém pIánu č.
551-687/2018 potvrzený Katastrálním úřadem pro plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm
Domažlice dne 31.12.2018 pod č. PGP-1041/2018-401. Geometrický pIán je přIlohou této smlouvy.

4 Věcné břemeno zřízené touto Smlouvou se sjednává na dobu neurčitou

Článek IV.
Cena a platební podmínky

1. Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- KČ (slovy:
jedentisíc korun českých).

2. Oprávněná se zavazuje uhradit Povinné výše uvedenou náhradu způsobem určeným Povinnou, a to ve lhůtě
do 30 dnů od doručeni vyrozumění o povolenI vkladu do katastru nemovitostí.

Článek V.
Vklad věcného břemene do katastru nemovitosti

1. Věcné břemeno podle této smlouvy vzniká jeho vkladem do katastru nemovitosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí
(dále jen návrh na vklad) bude podán Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na vklad uhradí Oprávněná.

3, Povinná tímto zmocňuje ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 pÍsm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (Správního
řádu), společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň-Bolevec, aby jí zastupovala v
řIzeni před příslušným katastrálním pracovištěm ve věci zřizení práva k Dotčené nemovitosti podle této
Smlouvy a aby za ní podepsala a podala návrh na vklad práva k Dotčené nemovitosti. Uděleni zmocněni a
jeho přijeti Smluvní strany potvrzují svými podpisy této Smlouvy o zřIzeni věcného břemene.

Článek VI.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou.

2. přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byt' nepodstatnou, se vylučuje.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 stejnopis obdrží Povinná a 1 stejnopis obdrží
místně příslušný katastrální úřad.
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4. Přítomnost ČEZ Distribuce, a. s,, jako smluvní strany sama o sobě nezakládá povinnost tuto smlouvu
uveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se
zavazuji, Že pokud by i přesto k uveřejněni této smlouvy dle zákona o registru smluv mělo dojít,
poskytnou si v této věci veškerou nezbytnou součinnost.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezeni, včetně všech
případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce
Babylon, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany proh|ašujj, že skuteČnosti
uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu § 504 obČanského zákoníku a
udělujI svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalŠích podmínek.

6. Tato smlouva byla schválena dne 30. 5. 2019, usnesením Č. 4/2019.

7. Součástí této smlouvy je její:

Příloha - Geometnčký plán pro |lyznačenl věčného brémene

V '1Ľ d,, 'A ? 2019
V Plzni dne 15.7.2019

.--?
" 6 -<a:s

'%By¶lS

..- Obec Babylon
Povinná
Pavel Bambásek
starosta obce

ČEZ Distribuce, a.s.
Oprávněná
zmocněný zástupce: OMEXOM GA Energo s.r.o.
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vÝKm DOSAVADN HO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOST

Dosavadní stav Nový stav
Označeni Výměra parcely Druh pozemku Označeni Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs. Porovnání se 3tävem eviuence právnľch vztahů
pozemku pozemku určeni Dd přgcházÍ z pozemku Číslo hstu Výměra dílu Označeni

parč, číslem Způsob využiti parč. číslem , Způsob využiti Způsob využďi výměr označeného v vlastnictví dílu
' katastru dřivějši poz. l 2

ha : ha ha m
g nemovltosti evkjenci :t

120/1 120/1 1 : :
l l

131/1 i 131/1 307 : l
ŕ I

l

Oprávněný: dle ,istiny ! , : :

Druh: dle /Ĺstiny ' : :

GEOMETRICKÝ PLÁN Gcomctňcký plán OVČH Úředně oprávněný zcměměřickýinžcnýr; slcjnopis ověřil úřcdnč oprávněný zeměměřický inžcný·:
jméno, příjmcní: Jménu, příjmcnľ:

pro
vymezení rozsahu věcného břemene k části ČÍslo položky seznamu úředně oprávněných ČÍslo položky seznamu úřednč oprávnčnýcl'
pozemku zemčmčřických inženýrů: mmčmčřických inženýrů:

Dne: 18. prosince 2018 Číslo: 866/2018 Dne: 17. ledna 2019 Číslo, 34/2019

NákžicoMmi a přcsnn.qí cdpnvidá p'ávním předpisům. Tento stcjnopis odpovídá gcnmctrkkCmu plánu v clckmnickC podnhČ ulnžcnCmu
v dokumentaci katasuálního úřadu.

Vyhotovitel: AGROREAL CZ s.r.o. KatastrálM úřad souhlasí s oČískváním pured. Ověřenístejnopisu geomelr1ckého plánu y listinné podobě.

Kaprova 14, 110 00 Praha l
provozovna Vodní ll
Domažlice

Číslo plánu: 551-687/2018

Okres: Domažlice KÚ pro plzeňský krajKP Domažlice
Obce: Babylon

.Kai. uzcmí: Babylon
Mapový list: DKM - Kdyně 6-1/24
Dosavadním vlaAníkům pozemků byla poškµnuía možnost
seznámit se v rerCnu s průbChcm navrhovaných nuvých hranic,
ktcrC bý|y označcrrypřcdcpmným způsobem:

bez vyzriačení v terénu
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Seznam sourackic (S-JTSK)%'á C(si0 bodu Souracxice pro záCNs do kn

l l Y X Kód Kv.
'! k.ú. Babylon (600717)

i \ ' 93-81 865431.04 1102814.01 4
L 'l 94-13 865425.05 1102855.79 4
, 94-14 865427.84 1102833,36 4
'l l 94-17 865418.87 1102823.86 4
l- 'h, 1 865425.71 1102861.81 3

°1 1 2 865424.17 1102861.61 33 865424JJ6 1102862.20 3
'l I 4 865426.03 1102862.45 3

'l J, 5 865426.00 1102861.28 3
l' ] 6 865426.58 1102861.46 37 865426.95 1102856.48 3

"r B 865426.35 1102856.46 3
g 9 865426,49 1102850.72 3

" Á 10 865427.09 1102850.76 3
11 865427.28 1102844.83 3\ 4 12 865427.88 1102844.91 3

\ ,. 13 865428.36 1102834.84 3f j 14 865428.96 1102834.88 3
" 4' 15 865428.38 1102834.00 3

16 865428.98 1102833.84 3[,Ž 17 865427.63 1102832.67 3
|",1 18 865428.25 1102832.55 3

19 865428.10 1102828.44 3

_ 20 865428.83 1102827.38 4e 21 865428.41 110?825.12 3
" 22 865429.01 1102825.12 3O ,_~_~—""""" " 23 865428.31 1102823.53 3

24 865428.91 1102823.39 3
25 865427.88 1102822.45 3

"" 26 865428.38 1102822.09 3
27 865426.91 1102821.57 3
28 865427.17 1102820.99 3
29 865422.32 1102821.23 3Yi Q, 30 8654?2.40 1102820.63 3
31 865420.81 1102820.92 3

iq 32 865420.85 1102820.32 3
"i 123/5 33 865416.37 1102821.29 3

, 34 865416.15 1102820.71 3I I a 35 865415.97 1102821.59 3
,t g " 36 865415,57 1102821.15 3

' 3B 865414.13 1102822.65 3
' !,'!'S'- ' (3 39 865414.31 1 102823.40 3ä.\, ,_ _S -L ""S 40 865413.81 1102823Aj6 3

4' [L'Y' '\ " 41 865413.59 1102823.44 3
43 8654?7.08 1102833.11 4
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