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Obec Liboš

se sídlem Liboš 82, 7B3 13 Liboš
IC : 00635758
DIč : CZ 00635758
Zastoupená Janem Davidem, starostou obce
Císlo účtu:1B01705339/0800
e-mail : libos@libos.cz

fiako strana povinná z věcného břemene
na straně jedné

-

služebnosti, dále jen ,,Povinná.')

a

črz oistriuuce,

a. s.

se sídlem Děčín,Děčln Iv-Podmokly, Teplická
B74lB, PSč 405 02
zaPsaná v oR vede,nél'.Ťlrlkoulim soůaem
oddíl B., vložka 2145,
ICo 24729035, DIČ Cz24i2go35
"
s Předmětem Podnikání - distribuce elektřiny
na základě licence č. 121015583
bankovn í spojen í: č.ú.35 -45445Ba267
l 0100, KB Pra ha
zastoupená na základě plné moci ze dne ze
dne 2.3.2015 evid.č. PM/II-o51/2015
sPoleČnostíSIGNALBAU, a.s./ se sídlem r"rortan.r.a
ě ďnZ', ŽŠČÓzpřerov III_Lověšice,

u.tii,"jlbá,

IC :25B4OB19, zapsanou v obchodnlm *;:ťlr.r
souoám u
vloŽka 2166 ,zastouPelou na.základě ptné
""9irul'ir.r'rúm

orir*u, oddíl B,
moci evid.črl8/20ÍŠ
podzmocněncem Ing.Rudolfem
pospíšilem, se sídlem
Partyzánská s, )so oi pi".", iďi'olT+s
sss

fiako strana oprávněná z věcného břemene

-

na straně druhé

služebnosti, dále jen ,,oprávněná..)

(Povinná a Oprávněná společně rovněž jen jako
,,Smluvní strany..)
uzavřely nížeuvedeného dne, měsíce a roku
tuto:

smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti

Iv-12-8oo9862/VB1 Liboš,
k provedení ustanovení § 25 odst. o

v

?lD.

,!.rat

-připojení NNlg p.č.32 1a p.ě.325|2

,ro"r._a9Í§]itÓ'rť"fi:;rr,l-ich

podnikánr u o ,ýtonu státní správy
změně něktených zátonď
*r."ri,-"'platném
Gllrgetický
znění (dále jen
"energetichf'zákon"), a § 7257 a násl. zákona i. s'97z0l2Šo, Joe.*r.l zákoník (dáie jen
,,občanshf,zákoník,)

energeticlcých odvěwích

ao

,

1,1,

čÉnekr.

uvodní ustanovení
oprávněná

je

provozovatelem distribuČnÍ.soustavy
gqr"

jen,,PDš) na územívymezeném licencí na
io"trir"u*uu je provozována ve
il,"**ní oúň*u u io-o: distribučnísoustavy
ikĚ,ii*une činnosti, pokud jí dojde k zaúenícizí

distribucí elektřinY, udělenou PDS Enersďi.tv,
,"gúl.iř, ůruoér-Ďirt
veřejném zájmu, PDS má povinnost ,{1st'9"uirnirJii"j

na Území vYmezeném licenci přiČemŽ při
nemovitosti, je PDS Povinen k této nemovitosťi
zřídit vecne nřemáno-iá,řěi.ártl podle energe'ckého
zákona, jako jeden z PředPokladů pro plnění prau
u ŇnnřŠii ptynou.r.h pDS z energetického zákona.
Povinná prohlašuje, že je rnýlučným vlastníkem

ÚÉil

I.2.

-

:

Pozemku Parc, Č, 445 a Parc.Č.449 v k,Ú. Liboš, obec Liboš,
okr, olomouc, zapsáno v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním Úřadem pro
olomoucký kraj; Katastrální pracoviště olomouc
na
LV č. 10001 (dále jen ,,Dotčenénemovitosti)

DotČenénemovitosu se nachází na Území vymezeném
licenci v němž oprávněná provozuje distríbuční

I-

soustavu. Oprávněná má povinnost zříCit věcné břemeno umožňujícízfrdlt a provozovat ve smyslu § 25
odst. 3 pÍ;m. e) energeťckého zákona na Dotčených nemovitostech zařízenídisřibučnísousbvy.

óánekII.

PředmětSmlourry
2.I.

Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení
umístěníaprovozovánízařízenídistribučnísoustavy podle § 25 odst.4 energetického zákona a ve
smyslu obecných ustanovení o sluŽebnosti podle § L257 až L266 občanského zákoníku,
nepodléhajícíÚpravě sluŽebnosti inženýrské sí'Ě ve smyslu § L267 a násl. občanskéhozákoníku
z dŮvodu odliŠnéhojejího obsahu a ÚČelu oproti zvláštní právní úpravě stanovené energetickým
zákonem (dále jen xěcné břemeno"). Obsah věcného břemene je specifikován v článku IIL této
smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje na DotČených nemovitostech ve prospěch Oprávněné v rozsahu
uvedeném v této Smlouvě a k ÚČelu vypl,ývají,rím z přísl. ustanovení energetického zákona. Povinná se
za podmínek stanovených touto smlouvou a zákonem zavazuje strpět práva Oprávněné plynoucí
z věcného břemene a s ním spojených zákonných omezení a Oprávněná prohlašuje, že tato práva
přijímá a bude je vykonávat za podmínek sjednaných touto Smlouvou a stanovených zákonem.

k

Povinná rnýslovně prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit
Dotčeným
nemovitostem věcné břemeno, Že DotČená nemovitost není zatížena žádným zástavním, předkupním,

Či jiným věcným nebo závazkouým právem, ktelým by byl znemožněn účeltéto Smlouvy. Povinná
prohlaŠuje, Že jínejsou známy Žádné faktické nebo právnívady Dotčených nemovitostí, Kenými by byl
znemožněn účeltéto Smlouvy.

záměr zřídit věcné břemeno
Zastupitelstvem obce c.

k pozemkům, které je předmětem této smlouvy,
ze dne
2015.

byl

schválen

ClánekIII.

Specifi kace věcného břemene

Smluvní strany se dohodly, Že Povinná, jako vlastník Dotčených nemovitostí, zřizuje k Dotčeným
nemovitostem ve prospěch Oprávněné právo odpovíriajícívěcnému břemenu podle § 25 odst. 4
energetického zákona, kdyŽ jeho obsah je v souladu s účelemdaným energeticlcým zákonem a rozsah

jeho výkonu blížeuveden

v

tomto článku.

Smluvní strany berou na vědomÍ, že se změnou vlastníka Dotčených nemovitostí přecházejí
povinnosti, vypl,ývajícíz věcného břemene, na nabyvatele Dotčených nemovítostí.

i

práva a

Smluvní strany se za Účelem umístění souásti distribučnísoustavy a to podzemního kabelového
(dále jen ,,Souést distribuční soustavý') na Dotčených nemovitostech a za účelem
vedení
jejího provozování dohodly na zřuení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřírtit,
provozovat, opravovat a udĚovat Souást distribuČnísoustavy na DotČených nemovitostech. Věcné
břemeno zahrnuje téŽ právo Oprávněné provádět na Souésti distribučnísoustavy úpravy za účelemjejí

NN

obnovy, výměny, modernizace nebo zbpšení její\í,ýkonnosti, včetně jejího odshanění.
3,4.

Rozsah věcného břemene na Pozemku podle této smlouvy, je vymezen v geometrickém plánu č. 23o34l2OL5, schváleném lGtastrálním úřadem pro OlomouckY kaj, Katastrální pracoviště Olomouc, dne
08.02.2016 pod Č.PGP- 23812016-805. Geometrický plán je přílohou č. r této smlouvy a její nedílnou
souástÍ. VeŠkerénáklady související s vyhotovením geometrického plánu, Smlouvy uhradí Oprávněná.

Povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Oprávněné, vypl,ývají,.:íz této Smlouvy
a energetického zákona a zdňet se veškeré činnosti, která vede k ohroženíSoučásti distribuční soustavy
a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné.

,y

Věcné břemeno, zřízené touto Smlouvou, se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem.

áánekIv,

Dalšípráva
4.L.

Oprávněná z věcného břemene má ve rrztahu k Dotčeným nemovitostem dále oprávněni která
PDS příslušíz energetického zákona, především pak:

-

Vstupovat

a

vjíždětna Dotčenénemovitosti

a provozová ním distribučnísoustavy.

v

souvislosti

se

ji

jako

zYizováním, obnovou

Oprávněná je povinna při r,nýkonu oprávnění, popsaných shora, postupovat coby PDS striktně ve
smyslu § 25 odst. B energetického zákona, §. co nejvíce šetřit práva Povinné a vstup, na věcným
břemenem Dotčenénemovitosti jí bezprostředně oznámit. Po skončeníprací je povinna uvést věcným
břemenem dořenou nemovitost do předchozího stavu, a není-li to možnés ohledem na povahu
provedených prací, do stavu odpovídajícíhojejímu předchozímu účelunebo užívánía bezprostředně
oznámit tuto skutečnost Povinné. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je Oprávněná
povinna na svůj náklad provést liloridacivzniklého klestu a zbytků po těžbě.

4.3.

Součást distribučnísoustavy je inženýrskou sítíve smyslu § 509 občanského zákoníku se všemi k ní
náležejícímisouěstmi.

óánerv.

Cena a platební podmínky
5.1.

Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně.

5.2.

Jednorázová náhrada vyplacená Povinné za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 5.0OOr- Kč.
Oprávněná se zavazuje ve lhůtě do 30 dnů od doručení vyrozumění o povolení vkladu do katastru
nemovitostí uhradit Povinné výše uvedenou náhradu způsobem určeným Povinnou.

Óánet

u.

Vklad věcného břemene do veřejného seznamu
6.1.

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpoviiCajícího věcnému
břemeni, zřizovanému touto Smlouvou, k Dotčeným nemovitostem do katastru nemovitostí bude podán
příslušnémulCItastrálnímu úřadu Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení
vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Oprávněná.
Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanskéhoákoníku zápisem do
veřejného seznamu (katastr nemovitostí).

Clánek\íII.
Ostatníujednání ,
7.I.

Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichŽ po jednom obdří Povinná a Oprávněná a jeden stejnopis
bude Oprávněnou použit pro účelypříslušnéhořízení o povolení vkladu věcného břemene do katastru
nemovitostí.

óánek\íIil.

Záváečná ujednání
8.1.

r|-

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po wájemné
dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, ani za nápadně nevýhodných

@mínek, coŽ stvzují sr,nými podpisy. Smluvní strany prohlašujr, že Smlouva představuje úplnou dohodu

B.2.

B.3.
B.4.

o veškených jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.

Smlouva nab,ývá ÚČinnosti okamžikem jejího uzavření, Pro přiipad, že tato Smlouva není uzavírána za
přítomnosti obou smluvnír:h stran, plat| Že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povínná či oprávněná
podepĚÍ s jakoukoliv změnou Či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní
strana takovou změnu Čiodchylku nebo dodatek následně ve formě sjednané touto Smlouvou a
stanovené zákonem schválí.

Smlouva a právní rrztahy z ní vypl,ývajícíse řiiCí právním řádem Českérepubliky.

Na právní rrztahy vypl,ývajii:Í nebo souvisejícís touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně
výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanskéhozákoníku.
přílohy:

Geometrický plán pro vyznačenívěcného břemene č. 230-34/2015 , potwzený Kataďrálním úřadem
pro Olomoucky knj Katastrálním pracoviŠtěm Olomouc dne 0B.02.2016 pod č.PGP-239/2016-B05

V Liboši dne ...................... 2016

ObtrUboš

V Přerově dne 16.02.2016

CE

porlnná

Jan David

starosta obce

Di*t-h,rc, a. s.

Opa,n*l

lng.Rudolf Pospíšil
zmocněnec

lng. fiudolí PO§řÍŠlL

praj

e

ktaván

i

e le

ktri

ckých

z a ř íz e n I

Partyzánská 5, 750 02 pŘEnov
Tel,: 58-t 210 659
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