
SMLOUVA o zřízení věcného břemene Č.: 1I-014330050098/003 

Město Náměšť  nad Oslavou 

sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť  nad Oslavou 

ičo: 00289965 

DIČ : CZ00289965 

Zastoupena: Vladimír Měrka, starosta města 

vlastnický podíl: 111 

(dále jen „Povinná") 

na straně  jedné 

a 

E.ON Distribuce, as. 

se sídlem: 	F.A. Gerstnera 2151/6, České Bud ějovice 7, 370 01 České Bud ějovice 
ičo: 	28085400 
Dič : 	 CZ28085400 
zapsána: 	v OR vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, spisová zna čka B 1772 

zastoupená: 	 Manažer věcných b řemen, na základě  Pověření ze dne 29.03.2017 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice 
č íslo účtu: 

(dále jen „Oprávněná") 

na straně  druhé 

(Povinná a Oprávněná společně  rovněž jako „Smluvní strany") 

uzav řely níže uvedeného dne, m ěsíce a roku tuto: 

Smlouvu o zřízení věcného břemene 
Č .: JI-014330050098/003 (dále jen „Smlouva") 

k provedení (v souladu s) ustanovení § 25 odst. 4 zákona č . 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném zn ění, 
a § 1257 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ČLÁNEK I. - Úvodní ujednání 
1.1. Oprávněná je provozovatelem distribu ční soustavy (dále jen „PDS") na území vymezeném licencí. Distribu ční 

soustava je provozována ve ve řejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a 

rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, p ř ičemž zřízení tohoto věcného b řemene je ze strany 

Oprávněné jedním ze zákonem daných p ředpoklad ů  pro pinění této povinnosti. 

1.2. Povinná prohlašuje, že je jediným a výlu čným vlastníkem pozemku parc.č. 336/4, 366, 367/3, 370/1, 370/2, 

370/3, 370/233, 596/2, 673/1, 1118/2, 1118/4, 1119/1, 1119/2, 1120 v katastrálním území Nám ěšť  nad 

Oslavou, obec Nám ěšť  nad Oslavou, okres Třebíč  (dále jen „Pozemek") 
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1.3. Katastrální ú řad pro Vysočinu, Katastrální pracovišt ě  Třebíč  eviduje Pozemek zapsaný v katastru nemovitostí 

na LV Č . 10001 pro katastrální území Nám ěšť  nad Oslavou. 

1.4. Pozemek se nachází na území vymezeném licencí, v n ěmž Oprávněná provozuje distribu ční soustavu. 

Oprávněná má povinnost z řídit věcné b řemeno umožňující z řídit a provozovat ve smyslu § 25 odst. 3 písm. e) 

energetického zákona na Pozemku za řízení distribu ční soustavy. 

1.5. Distribu ční soustava je liniovou stavbou ve smyslu § 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nejedná 

se tak o součást pozemku. 

ČLÁNEK IL - Předmět Smlouvy 
2.1. P ředmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného b řemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona a to 

jako osobní služebnost ve prosp ěch PDS dle tohoto zákona (dále též jen „v ěcné břemeno"). Obsah věcného 

břemene je specifikován v článku lil, této Smlouvy na Pozemku ve prospěch Oprávn ěné v rozsahu uvedeném 

ve Smlouvě  a vyplývajícím z p říslušných ustanovení energetického zákona. 

ČLÁNEK HL - Specifikace věcného břemene 
3.1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Pozemku, z řizuje k Pozemku ve prosp ěch Oprávněné 

právo věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona, když jeho obsah a rozsah jeho výkonu je 

blíže uveden v p říslušných ustanovení energetického zákona. 

3.2. Smluvní strany berou na v ědomí, že se změnou vlastníka Pozemku p řechází I práva a povinnosti vyplývající z 

věcného břemene na nabyvatele Pozemku. 

3.3. Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem stavby „Rekonstrukce vývod ů  VN187,192,193 z NAO". Smluvní 

strany se za ú čelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení VN, trubky HDPE pro opto kabel a 

dvou stožárů  VN (dále jen „distribu ční soustava") na Pozemku a za ú čelem jejího provozování dohodly na 

zřízení věcného b řemene, jehož obsahem je právo Oprávn ěné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 

distribuční soustavu na Pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávn ěné provádět na distribuční 

soustavě  úpravy za ú čelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, v četně  jejího 

odstranění. 

3.4. Rozsah věcného b řemene vymezuje: 

• Geometrický plán Č .: 1855-43901/2018 zhotovený 	u Geoding, spol.s r. o., Na Pankráci 

1597/76, 140 00 Praha 4, který ov ěřil(a) 	 dne 17.07.2018 pod Č .: 689/2018 a za 

Katastrální ú řad pro Vysočinu, Katastrální pracovišt ě  Třebíč  potvrdil(a) 	 me 

18.07.2018 pod č .: PGP-918/2018-710 

Citovaný geometrický plán je p řílohou a nedílnou sou částí této Smlouvy. 

3.5. Povinná zvěcného b řemene bere na vědomí, že distribuční soustava je chrán ěna ochrannými pásmy dle 
energetického zákona. Ochranné pásmo slouží k zajišt ění spolehlivého provozu distribu ční soustavy a k 

ochraně  života, zdraví a majetku osob. 

3.6. Povinná z věcného břemene je povinna strp ět výkon práva Oprávn ěné vyplývající z této Smlouvy a 

energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, co vede k ohrožení sou části distribu ční soustavy a omezení 

výkonu tohoto práva Oprávn ěné. 

3.7. Věcné b řemeno zřízené touto Smlouvou se sjednává jako časově  neomezené a zaniká v p řípadech 

stanovených zákonem. 
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ČLÁNEK IV. - Další práva 
4.1 Oprávněná z věcného b řemene má ve vztahu k Pozemku dále oprávn ění ve smyslu ustanovení 5 25 odst. 3 

písm. f) a g) energetického zákona, p ředevším pak právo vstupovat a vjížd ět na Pozemek v souvislosti 
s realizací práv vyplývajících jíz věcného břemene podle č l.3.3. této Smlouvy. 

4.2 Oprávněná je povinna při výkonu oprávn ění popsaných shora postupovat coby PDS striktně  ve smyslu S  25 
odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šet řit práva Povinné a vstup na Pozemek ji bezprost ředně  
oznámit. Po skon čení prací je povinna uvést Pozemek do p ředchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na 
povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího p ředchozímu ú čelu nebo užívání Pozemku a 

bezprost ředně  oznámit tuto skutečnost Povinné. Po provedení odstran ění nebo oklešt ění stromoví je povinna 
na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytk ů  po těžbě . 

ČLÁNEK V. - Cena a platební podmínky 
5.1 Věcné b řemeno podle této Smlouvy se z řizuje úplatně . 

5.2 Jednorázová náhrada za z řízení věcného b řemene se sjednává ve výši 462300,— Kč  bez DPH (slovy: 

čtyřistašedesátdvatisíct řista korun českých). K této částce bude p ř ipoč ítána platná sazba DPH. 

5.3 Jednorázová úplata, která odpovídá hodnot ě  zřizovaného práva, bude Povinné uhrazena na základ ě  
da ňového dokladu - faktury vystavené Povinnou s termínem splatnosti min. 21 dn ů  od doru čení vyrozum ění 
o provedeném vkladu do katastru nemovitostí dle této Smlouvy. 

Daňový doklad —faktura musí být vystavena na faktura ční společnost: E.ON Distribuce, a.s. 

Povinná poznámka - uvedení čísla Smlouvy na daňovém dokladu (faktu ře): 

Úhrada věcného břemene dle Smlouvy E.ON č íslo Jl-0143300500981003 

Daňový doklad - faktura bude zaslána na adresu: E.ON Distribuce Faktury, P.O.Box 13, Praha 225 13. 

ČLÁNEK VI. - Vklad věcného břemene do veřejného seznamu 
6.1 Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o zápisu práva věcného b řemene zřizovanému touto 

Smlouvou k Pozemku do katastru nemovitostí bude podán p říslušnému katastrálnímu ú řadu Oprávněnou a to 

po řádném uve řejnění Smlouvy v registru smluv. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení 

vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Oprávn ěná. 

6.2 Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením ob čanského zákoníku zápisem do 

ve řejného seznamu (katastr nemovitostí). Právní ú č inky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel 

příslušnému katastrálnímu ú řadu. 

ČLÁNEK VII. - Doložka dle zákona o obcích 
7.1 Povinná z věcného b řemene prohlašuje, že tato Smlouva je uzav řena v souladu s ustanovením 541 odst. 2 

zákona č . 128/2000Sb., o obcích v platném zn ění. 

7.2 Smlouva podléhá ve smyslu zákona 040/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú č innosti některých smluv, 

uve řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uve řejnění v registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly, že Povinná zajistí uve řejnění Smlouvy v registru smluv dle S 6 odst. 1 zákona o registru 

smluv, a to nejpozději do 1 m ěsíce od uzavření Smlouvy. Povinná se zavazuje za ú čelem podání návrhu na 
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vklad doložit Oprávněné potvrzení o řádném uve řejnění Smlouvy. Konvertovaná podoba potvrzení o 

uve řejnění smlouvy se stane nedílnou sou částí Smlouvy 

7.3 	Uzavření Smlouvy bylo schváleno radou/zastupitclstvem obce/m ěstausnesením Č . 9.2. ze dne 24.09.2018. 

ČLÁNEK VIII. - Ostatní ujednání 

8.1 	Smluvní strany se zavazují, že pokud p říslušný katastrální ú řad vyzve účastníky k odstranění p řípadných 

nedostatků  návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, p řípadně  listiny, na základě  které má být právo 

zapsáno, vyvinou pot řebnou sou činnost kjejich odstran ění ve stanovené lh ůtě . 

8.2 	V p řípadě, že p ř íslušný katastrální ú řad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, Smluvní strany se 

zavazují poté uzav řít ve lh ůtě  do 30-ti kalendá řních dní ode dne doru čení rozhodnutí katastrálního ú řadu o 

zastavení č i zamítnutí vkladu ob ěma Smluvním stranám novou Smlouvu stotožným obsahem za stejných 

cenových podmínek, ve které budou odstran ěny všechny nedostatky, které bránily povolení vkladu práva dle 

této Smlouvy, bude-li to možné. 

8.3 	Oprávněná je povinna (prost řednictvím mandatá ře) doruč it kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 

práva do KN s vyznačením data p řijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doru čení - doru čenky) do 5-ti 

pracovních dn ů  na adresu Povinné ode dne podání na katastrálním ú řadě . Smluvní strany si mohou smluvn ě  
dohodnout i jiný (alternativní) zp ůsob doručení návrhu na zahájení řízení, nap říklad faxem, mailem apod. 

ČLÁNEK IX. - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ : 

9.1 V tomto článku jsou uvedeny základní informace o zpracování osobních údaj ů  zástupců  Povinné Oprávněnou. 

Podrobné informace jsou dostupné na www.eon-distribuce.cz  v sekci Ochrana osobních údaj ů . 

9.2 Oprávněná bude zpracovávat osobní údaje zástupce Povinné na základ ě  svého oprávněného zájmu pro ú čely 

p řípravy, uzavření a pinění této Smlouvy, vnit řní evidence a kontroly, ochrany právních nárok ů  a provozních 

potřeb. Proti takovému zpracování má zástupce Povinné právo podat námitku. 

9.3 Podpisem této Smlouvy zástupce Povinné potvrzuje, že se seznámil s informacemi uvedenými v tomto č lánku 

a dalšími informacemi o zpracování osobních údaj ů  dostupnými na www.eon-distribuce.cz  v sekci Ochrana 

osobních údaj ů , a to včetně  práv, které Povinné a jejím zástupc ů  náleží. 

ČLÁNEK X. - Závěrečná ujednání 
10.1 Smlouva nabývá  účinnosti okamžikem jejího uzav ření. Pro p řípad, že Smlouva není uzavírána za p řítomnosti 

obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzav řena, pokud ji Povinná či Oprávněná podepíší 
sjakoukoliv zm ěnou č i odchylkou, byť  nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Smluvní strana takovou 
změnu či odchylku nebo dodatek následně  schválí. 

10.2 Smlouva m ůže být měněna nebo dopl ňována pouze formou vzestupn ě  č íslovaných písemných dodatků  
podepsaných oběma Smluvními stranami. 

10.3 Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

10.4 Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákon ě  výslovně  
neupravené se p ř iměřeně  uplatní ustanovení občanského zákoníku. 

10.5 Smlouva je sepsána v 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávn ěná a jeden stejnopis bude 
Oprávněnou použit pro ú čely příslušného řízení o zápisu věcného b řemene do katastru nemovitostí. 
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10.6 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu p řed jejím podpisem p řečetly, že byla uzav řena po vzájemné dohod ě, 

podle jejich pravé a svobodné v ů le, dobrovolně, urč itě, vážně  a srozumiteln ě, nikoliv vtísni, pod nátlakem ani 

za nápadně  nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva 

představuje úpinou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by Smluvní strany 

neujednaly. 

27 11. 2018 
Povinna 	 Opravněna 

VV Brně, dne: 

__ 	 E.ON Distribuce, a.s. 
Město Naměšť  nad Oslavou 
Vladimír Měrka ‚starosta města 	 Manažer věcných b řemen 
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