
Příloha č.5

SoVB_CEZd_O035_r0't vO{

obec Vlastibořice, lČ ooozrszs
sídlo Vlastibořice 23, 463 44
zastoupeno : Bc, Janou Haftlovou, starostkou
čís|o účtu: 984865399/0800, vedený u České spořitelny
e-ňail: -/q oo.*q (2 i,/av l' áa r,'á. r<
datová schránka : de2bjp2

jako strana povinná z věcného břemene * sluŽebnosti, dále jen ,,Povinná" na straně jedné,

a

črz oistribuce' a. s.,24729035, DiČ CZz472g035,
se sídlem Děčín, Děčín lV-Podmokly, Teplická 874lB, PsČ 405 02,
zapsaná v oR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2745,
zastoupena na základě písemně udělené plné moci (která tvořípřílohu této smlouvy):
KOLLERT ELEKTRO s.r.o., 25464787, DIC C225464787,
se sídlem Svárovská 10B, 460 10 Liberec XXII-Horní Suchá,
zapsaná v oR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labém pod sp' zn' C 19408,
zastoupena na základě pk3mně udělené plné moci (která tvořípřílohu této smlouvy):
ENPRO Energo s.r.o., IC 28628250, DIC CZ2B62BZ50,
se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 737l45, PSČ 757 01,
zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35598,
zastoupena na základě pověření Janou Hrabovskou,
jako strana oprávněná z věcného břemene - služebnosti, dále jen ,,oprávněná" na straně druhé.

Povinná a oprávněná společně rovněž jen jako ,,Smluvní strany''
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto;

sMLoUVu o zŘÍzrnÍ vĚcruÉno BŘEMENE _ sLUŽEBNosTI
č. IV_Í2-4014818Iao4

podle ustanovení $ 1257 a násl. zákona č. B9l20I2 Sb' občanského zákoníku a ustanovení $ 25 odst. 4
zákona č. 45Bi2000 Sb. energetického zákona.

článet r.
Úvodní ustanovení

oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále také ,,PDS") na území vymezeném licencí na
distríbuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním Úřadem. Distribuční soustava je provozována ve
veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribučnísoustavy,
přičemž pokud docházík umístění zaYízení distribučnísoustavy na cizínemovitost, je PDS povinen podle $ 25
odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost).

článek II.
Prohlášení o právním a faKickém stavu

1. Povinná prohlašuje, že je dle zápisu v katastru nemovitostí, vedeného Katastrálním úřadem pro Liberechý
kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec, na LV č. 1, pro obec a k' ú. Vlastibořice, vlastníkem nemovitosti, a
to:

a) pozemku p. č. g/t, ostatníplocha,
b) pozemku p.č. 743lL, ostatní plocha,
c) pozemku p.č.749lL, ostatní plocha,
d) pozemku p.č, 75o l5, ostatní plocha,
e) pozemku p.č.755l2, ostatní plocha,

(dále jen .,Dotčená(-né) nemovitost(-ti)".
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oprávněná je vlastníkem stavby zařízení distribučnísoustavy - zemní vedení nízkého napětí/ dále jen
,,Zařízení distribuční soustavy'', která se nachází mj' na Dotčené(ných) nemovitosti(tech). ZaY'lzení
distribuční soustavy je inženýrskou sítíve smyslu $ 509 občanského zákoníku.

článek uI.
Předmět Smlouvy

Povinná, jako vlastník Dotčené(ných) nemovítosti(tí), zřizuje k Dotčené(ným) nemovitosti(tem) ve prospěch
oprávněné věcné břemeno podle ! 25 odst' 4 energetického zákona'

obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, ýměnu a modernizaci,
a povinnost Povinné ýkon těchto práv strpět (dále jen ,,věcné břemeno..),

Rozsah věcného břemene na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) podle této smlouvy je Vymezen
v geometrickém plánu č, 473-4o5ol2ol8, ověřený Ing' Jiřím Plaňanským dne 3. s. Žots pod č'
99l207B, potvrzený Katastrálním úřadem pro Libereclcý kraj, Katastrálním pracovištěm Líberec dne 15. 5.
2018 pod č.763l20t$-505' Geometricý plán je přílohou této smlouvy.

Věcné břemeno z!ízené touto Smlouvou se sjednává na dobu neurčitou,

článek tv.
Cena a platební podmínky

Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu v celkové \^ýši 2.7oo Kč (slovy;
Dva tísbe sedm set korun českých) včetně DPH.

oprávněná se zavazuje uhradit Povinné výše uvedenou náhradu prostřednictvím společností zmocněného
zástupce na bankovní účet uvedený v záhlaví pod variabilním symbolem 4014B18oo4, a to nejpozdějido 30
dnů ode dne doručení vyrozumění o povolení vkladu práva odpovícající věcnému břemeni dÉ této jmlouvy
do katastru nemovitostí'

článet v,
Vklad věcného břemene do katastru nemovitostí

Věcné břemeno podle této smlouvy vzniká jeho vkladem do katastru nemovitostí'

Smluvnístrany 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 uhradíoprávněná.

Povinná.tímto zmocňuje oprávněnou, aby za nípodepsala a podala návrh na vklad a aby ji zastupovala ve
vkladovém řÍzení. Udělenízmocněnía jeho přijetíSmluvnístrany potvrzujísr4ími podpisy téio smlouvy.

Ve Smlouvě podpis oprávněné není úředně verifikován, neboť tato má u příslušného katastrálního
pracoviště uložen podpisoý vzor včetně listin'

článer vr.
závěrečná ujednání

Tato smlouva nab'ývá platnosti a účinností dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou.

Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných
podepsaných oběma Smluvními stranami.

písemných dodatků

rt

Tato smlouva je vyhotovena v počtu o 1 stejnopis vyšší, než je počet účastníků, z nichž každá má
platnost originálu' Jeden stejnopis bude oprávněnou doručen místně příslušnému katastrálnímu úřadu'
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4. Přítomnost Črz oistribuce/ a. s.' jako smtuvní strany sama o sobě nezakládá povinnost tuto smlouvu
uveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č' 34012015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se
zavazují, že pokud by i přesto k uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv mělo dojÍL,

poskytnou sí v této věcí veškerou nezbytnou součinnost.
ť,

5. Zámér zřÍcit věcné břemeno. k Dotčené(ým) nemovitosti(em) byl schválen usnesením Zastupitelstva
obce Vlastibořice č' ''Yt/Prť..., .u'áná J. {.. X], 201,gve'smyslu zák.č. I2}l2o0o sb', o bb.í,.h, u
ve znění pozdějších předpisů.

6' Součástítéto smlouvy je její:
Příloha - Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 473-4050/2078
Příloha - Pověření strany oprávněné

y llavnaoň|z , dne 1 5, Xi. 2018 Ve Valašském Meziříčí, dne

,il,,r/U
Povinná

obec Vlastibořice
Bc. Jana Hartlová

starosta

ť}BE13 VLÁsTlgoŘlcE
lČ:006718/8

463 44 Sychrov
okres Liberc*c

- oprávněná
CEZ Distribuce, a. s.

zastoupena firmou ENPRO Energo s.r.o,
pověřený zástupce Jana Hrabovská
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