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mlouva o budoucí smlouvě 'o zřízení služebnosti
uzavřená podle ust. §1267, 1785 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích

či.'
Smluvní strany

Budoucí povinný:

Městská část Praha 22
se sídlem: Nové náměstí 1250, 104 00 Praha - Uhříněves
IČ: 002 40 915
zastoupena: staros u
bankovní spojení:

a

Budoucí oprávněný:

UPC Česká republika, s.r.o.
se sídlem: Závišova 5, PSČ 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 00 56 22 62
DIČ: CZ00562262
zapsaná v OR ved Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485
zastoupena: pane

na základě pověření ze dne 2.8.2017
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

(oba též jako „smluvní strana" nebo „smluvní strany")

Čl. II
Úvodní ustanovení

1. Budoucí povinný prohlašuje, že má od vlastníka hl. m. Prahy, na základě zákona
Č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a podle obecně
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěřeny do správy nemovitosti zapsané na
LV Č. 1396, a to pozemek č. parc. 2039 v k. ú. Uhříněves, obec Praha u
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen
„Pozemky").
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2. Budoucí oprávněný je investorem stavby „Uhříněves — 5.etapa přívodní trasa", 
která bude na základě rozhodnutí o umístění stavby umístěná z části na Pozemku 
(dále jen „Stavba"). 

3. Budoucí oprávněný je držitelem Osvědčení č. 363 vydaného ČTÚ v souladu 
s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. (o elektronických 
komunikacích). 

Či. III 
Předmět smlouvy o budoucí smlouvě 

1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že po dokončení stavby uvedené v čl. II bod 
2 této smlouvy, uzavřou spolu smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
v souladu s ustanovením § 1267 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
a ustanovením § 104 odst. 3 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, na základě které zřídí budoucí povinný ve prospěch budoucího 
oprávněného na služebném pozemku popsaném v čl. II bod 1 této smlouvy 
služebnost inženýrské sítě, odpovídající právu budoucího oprávněného zřídit 
a provozovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě v rozsahu, jak je 
vyznačeno na přiloženém situačním plánku a jak po dokončení stavby 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě bude vymezeno geometrickým 
plánem, dále oprávnění vstupovat a vjíždět na služebný pozemek popsaný v čl. II 
odst. 1 v souvislosti se zajištěním provozu, oprav a údržby podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě. 

2. Budoucí povinný se zavazuje, že do 60 dnů ode dne, kdy obdrží od budoucího 
oprávněného návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu výše 
citovaných ustanovení a násl. občanského zákoníku, nejpozději však do tří let od 
uzavření této smlouvy, uzavře s budoucím oprávněným smlouvu o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě, ve které sjednají práva a povinnosti v rozsahu a za 
podmínek podle této smlouvy. 

3. Práva odpovídající služebnosti inženýrské sítě nabude oprávněný vkladem do 
katastru nemovitostí. 

4. Podstatné náležitostí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mimo 
náležitosti obecné dle občanského zákoníku smluvní strany sjednávají především 
v níže uvedeném čl. IV, čl. V, čl. VI. 

Čl. IV 
Předmět smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

1. Povinný zřizuje tímto ve prospěch oprávněného služebnost inženýrské sítě, které 
odpovídá jeho právo zřídit a provozovat na Pozemku podzemní vedení veřejné 
komunikační sítě. 

2. Oprávněný právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě přijímá. Povinný se 
zavazuje toto právo strpět. 
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3. Oprávněný se zavazuje oznámit povinnému vstup na Pozemek v souvislosti se 
zajištěním provozu, oprav a údržby podzemního vedení a zdrží se všeho, čím by 
nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval povinného nebo jinak ohrožoval výkon 
jeho práv. Po ukončení činností uvede oprávněný Pozemek bezodkladně do 
původního, popřípadě náležitého stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu 
prací do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užití Pozemku. Případně 
vzniklé škody na Pozemku vyplývající z činnosti oprávněného oprávněný uhradí. 

Cl. V 
Trvání služebnosti 

Právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě povinný zřizuje na dobu neurčitou. 

Cl. VI 
Úplata za zřízení služebnosti 

1. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata za věcné břemeno bude stanovena na 
základě znaleckého posudku dle oceňovacího předpisu platného ke dni podpisu 
smlouvy o zřízení věcného břemene, jehož zadavatelem bude Budoucí oprávněný, 
který také ponese náklady spojené s jeho vyhotovením. K této ceně bude 
připočtena sazba DPH v zákonné výši. Dnem uskutečnění zdanitelného pinění je 
den doručení vyrozumění o provedení zápisu věcného práva do katastru 
nemovitostí. 

2. Úplatu za zřízení věcného břemene se oprávněný zavazuje zaplatit povinnému do 
30 dnů ode dne, kdy obdrží od katastrálního úřadu vyrozumění, že vklad práva dle 
této smlouvy byl potvrzen a že nastaly právní účinky vkladu, a to na základě 
daňového dokladu, případně bezhotovostním převodem na uvedený účet, pokud 
povinný není plátcem DPH. 

Čl. VII 
Ostatní ujednání 

1. Budoucí povinný prohlašuje, že souhlasí se zřízením a umístěním podzemního 
vedení na Pozemku. Budoucí oprávněný je oprávněn v souvislosti s realizací 
stavby provádět na Pozemku nezbytné dočasné výkopy a další práce. Toto právo se 
vztahuje i na třetí osobu, která bude na základě příslušného smluvního vztahu pro 
budoucího oprávněného stavbu provádět. Tento souhlas budoucí povinný vydává 
pro budoucího oprávněného k osvědčení, že tento má právo opravňující jej 
vstupovat na Pozemek a zřizovat zde stavbu. Budoucí povinný bere na vědomí, že 
na režim provozu a údržby stavby se vztahují ustanovení výše cit. zákona č. 
127/2005 Sb. 

2. Povinnost budoucího oprávněného oznámit budoucímu povinnému vstup na 
Pozemek za účelem zřízení stavby se považuje za spiněnou dnem podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami. 

3. Budoucí povinný se zavazuje v případě, že převede po uzavření této smlouvy 
vlastnické právo k Pozemku nebo jeho částem přímo dotčeným stavbou 
podzemního vedení na třetí osobu, převést na ni i práva a povinnosti vyplývající 
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mu z této smlouvy a oznámit písemně bez zbytečného odkladu tuto právní 
skutečnost budoucímu oprávněnému. 

4. Budoucí oprávněný se zavazuje po provedení prací na Pozemku uvést dotčené části 
Pozemku na vlastní náklad do původního či náležitého stavu, 
a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu 
odpovídajícího předchozímu účelu nebo užití dotčeného Pozemku. Budoucí 
oprávněný se rovněž zavazuje k držení minimální záruční lhůty 5 let na zpětné 
uvedení povrchů do původního stavu. 

5. Budoucí oprávněný se zavazuje po provedení stavby provést geodetické zaměření 
skutečného provedení stavby podzemního vedení a zajistit zpracování příslušného 
geometrického plánu, ve kterém bude graficky vyjádřen rozsah služebnosti 
inženýrské sítě, který bude zahrnovat i ochranné pásmo podzemního vedení. 
Smluvní strany berou na vědomí, že geometrický plán je nezbytným podkladem 
k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a provedení vkladu do 
katastru nemovitostí. 

6. Náklady spojené se zpracováním návrhu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě a vkladem do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit budoucí oprávněný. 

7. Na základě výslovné dohody smluvních stran je budoucí oprávněný oprávněn pro 
případ, že převede vlastnické právo k podzemnímu vedení, resp. jeho části na třetí 
osobu, převést na tuto osobu i práva a povinnosti vyplývající mu z této smlouvy. 

Či. VIII 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabude účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy o budoucí smlouvě mohou odstoupit jen 
v případě, že vlivem uložení podzemního vedení nedojde k předpokládanému 
dotčení Pozemků. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž budoucí povinný obdrží 
dvě vyhotovení a budoucí oprávněný dvě vyhotovení. 
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4. Podpisem smlouvy účastníci potvrzují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s celým
jejím obsahem.

V Praze dne Z.:I)3.:2OJ9 V Praze dne 3`

o za budoucího povinného:
.r.o.

na z:~ adě pověření
ze dne 2.8.2017

UPC Česká republika, s.r.o.
Závišova 5
14000 Praha 4

DIČ: CZ00562262

Městská část Praha 22

Vojtěch Zelenka
starosta MČ Praha 22
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Uhříněves 

200POVEDNÝ PROJEKTANT. VYPRACOVAL: ScHVALIU T~ /I 

 l~ r L( 
Libušskó 210, 142 00 Praho 4 

tel. 241470038 

P. Vokrouhlík M. Pejchar M. Kučera 
INVESTOR UPC Česká republika s.r.o. 

Závišova 5, 140 00 Praha 4 
MESTO: hl.m.Proho KRA. Praho t0RNAT: A3 

Uhříněves - 5. etapa přívodní trasa 
DATUM: 06/2018 
sTUPEA: DUR 
GISLo ZAKAZKe 16-1494 

Katastrální situační výkres 
MEAITK O: 

1: 1000 
OSLO VÝKRESU: 

C,2 
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Tato smlouva byla schválena pod usnesením Č. 8 na 6.
zasedání RMC Praha 22 dne 31.1.2019

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43

dmínk
vniho

Pověření člen
Zastupitelstva městské č syt

V PrazcUhříněvsi dne ~=


