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Smlouva o budoucí smlouvě o zřIzeni věcného břemene (služebnosti)
2019/OMP/0117 .
VB/S24/1944478

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník") mezi těmito smluvními stranami:

PREdistribuce, a.s.
se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 15000
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Č.10158
IČO: 27376516
DIČ: CZ27376516, plátce DPH
zastoupená vedoucím oddělenI Projektová příprava
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Praha 5, Radlická 333/150
číslo účtu:

{dále jen ,,budoucí oprávněný")

a
h

Městská část Praha 10
se sídlem: Vršovická 1429/68, 101 00, Praha 10
IČO: 000 63 941
DIČ: CZ00063941
bankovníspojení: Česká spořitelna, a. s. Praha 10
číslo účtu: 9021-2000733369/0800
zastoupena starostkou Renatou Chmelovou
ke smluvnImu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký - vedoucí OMP

(dále jen ,,budoucí povinný")

(každý z nich též jako ,,smluvní strana" nebo společně jako ,,smluvní strany"),

l.
Úvod ní ústa nove ni

1. Hlavni město Praha je vlastníkem nemovitých věcí (dále jednotlivě též jen ,,nemovitost"), a to
nás|edujÍcÍho pozemku:

- pare. č. 2225/192, druh pozemku: ostatní plocha, plocha o výměře 4821 m', k. ú. Záběhlice.
pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 3214 pro k. ú. Záběhlice, obec Praha, u KatastrálnIho
úřadu pro hlavni město Prahu.

2. Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a na základě vyhlášky
č. 55/2000 Sb., Statutu hlavního města Prahy, svěřilo hlavni město Praha výše uvedený pozemek
(dále jen ,,pozemek") do správy budoucímu povinnému, který na základě shora uvedených
právních předpisů vykonává k pozemku práva a povinnosti vlastníka a je tak oprávněn
s pozemkem nakládat a mimo jiné je rovněž oprávněn k nim zřídit věcné břemeno.



3. Budoucí oprávněný je investorem stavby s označením: ,,Bytový dům Zahradní Město, Praha 10 -
Záběhlice " (dále jen ,,stavba"). V rámci této stavby dojde k přeloženi stávajÍcÍ SItě spoleČnosti
PRE, dle projektové dokumentace společnosti LOXIA Architectes lngenierie s.r.o. (dále jen jako
,,Projektant").

4. Přibližné urMstění a rozsah primárního vedení (dále jen ,,Kabelové vedeni PRE") je vyznačeno
v přiloženém plánku, který tvoří přílohu Č. 1této smlouvy.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oboustranný závazek smluvních stran uzavřít do 3 měsíců ode dne,
kdy budoucí oprávněný předloží budoucímu povinnému odborný geometrický plán (zpracovaný
v souladu s ČI. V odst. 1 této smlouvy), kterým bude zaměřeno Kabelové vedeni PRE podle stavu
odpovídajÍcÍho rozhodnuti příslušného stavebního úřadu s vyznačenou doložkou nabytí právni
moci o kolaudaci stavby, smlouvu o zřIzení věcného břemene (služebnosti) a za tím účelem si
poskytnout veškerou požadovatelnou součinnost. Smlouvou o zřIzeni věcného břemene poté
budoucí povinný zřídí ve prospěch budoucího oprávněného věcné břemeno, jemuž bude
odpovídat právo oprávněného a tomu odpovÍdajĹcÍ povinnost povinného z věcného břemene ve
smyslu přIslušného zákona. ,

2. Smluvní strany berou na vědomí, že věcné břemeno zatěžuje nemovitost bez ohledu na změny
v osobě jejího vlastníka nebo oprávněného z práva.

3. přesný a skutečnosti odpovidajÍcÍ rozsah věcného břemene pro účely smlouvy o zřIzení věcného
břemene bude přesně vyznačen v geometrickém pIánu specifikovaném v ČI. ll. odst. 1 a ČI. V odst.
1této smlouvy, který bude nedílnou součástIsmlouvy o zřizenÍvěcného břemene.

4. Účinnostitéto smlouvy tak vzniká budoucímu oprávněnému:
a. právo zřídit stavbu v rozsahu vyplývajíchn z přísluŠného povolení;'
b. právo tuto stavbu provozovat, tj. vjíždět a vstupovat na dotčený pozemek za účelem

pravidelné kontroly, údrŽby a oprav stavby;
c. povinnost ohlásit případné plánované opravy vyžadujÍcÍ správní řízenÍ;

5. Účinností této smlouvy vzniká budoucímu povinnému:
a. povinnost strpět výstavbu, urrňstěni a provoz Kabelové vedení PRE;

6. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že uzavřením této smlouvy není za jištěno a presumováno
budoucí potvrzení věcné správnosti smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku, které je
oprávněn vydat výlučně vlastník nemovitosti, v daném případě Hlavni město Praha. Budoucí
Oprávněný proto rovněž bere na vědomí, že samotné posouzeni věcné správnosti smlouvy o
zřIzení věcného břemene neprovádí ani nijak nemůže zajistit jeho provedení povinný. povinný
tedy za výsledek žádosti o potvrzení věcné správnosti nenese Žádnou odpovědnost.
Rozhodování o této věci je výlučnou pravomoci Hlavního města Prahy

7. Budoucí oprávněný taktéž bere na vědomí, že v souladu s § 21odst. 1 obecně závazné vyhlášky
č. 55/2000 Sb. Statutu hlavního města Prahy, musí být následná smlouva o zřízenÍ věcného
břemene před jejím podáním k zápisu do katastru nemovitostí, předložena spolu s návrhem na
vklad k potvrzeni věcné správnosti hlavnímu městu Praze. Po potvrzení věcné správnosti
z hlavního města Prahy, bude následně smlouva o zřízenÍ věcného břemene předložena k zápisu
práva do katastru nemovitostí.



l.

III.
ZřizenI a údržba

1. Podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami vzniká budoucímu oprávněnému z věcného
břemene právo zřídit na pozemku citovaném v ČI. I odst. 1 budoucí Kabelové vedení PRE.

2. Budoucí oprávněný se zavazuje, že při zřizování, provozu, opravách a údržbě výše uvedeného
Kabelové vedeni NN, umístěného na pozemku budoucího povinného, bude šetřit práva vlastníka
pozemků. V opačném případě nese odpovědnost za škodu, kterou porušením této povinnosti
způsobí.

3. Budoucí oprávněný z věcného břemene se zavazuje, že při stavebních pracích a transportu
odpadu bude uplatňovat opatření k maximálnímu snÍženÍ prašnosti např. zkrápěni, opatrná
manipulace s odpadem a jeho ukládáni do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při
přepravě.

4. Budoucí oprávněný z věcného břemene se zavazuje, že realizace proběhne bez poškození okolní
zeleně a po dokončenívýkopů bude povrch pozemku uveden do původního stavu.

5. RovněŽ dojde beze zbytku k odstranění stávaiÍcÍch síti a projektant dodá oddělení městské
zeleně MČ Praha 10 - samospráva, dokumentaci s přesným zákresem nové trasy síti.

IV.
Záloha a oceněni věcného břemene

1. Budoucí povinný a budoucí oprávněný se dohodli na tom, že budoucí oprávněný uhradí ve lhůtě
nejpozději do 30 dnů od obdrženi výzvy od budoucího povinného s příslušným dokladem
(zálohovou fakturou), zálohu na jednorázovou náhradu za zřIzenI věcnéh'o břemene ve výši
83.100,-KČ (slovy: osmdesát tři tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"),
a to převodem na účet budoucího povinného. Ke shora uvedené částce bude budoucí oprávněný
povinen zaplatit budoucímu povinnému též přIslušnou sazbu DPH dle platných právních předpisů.
Zálohová faktura bude obsahovat číslo a název stavby.

2. Konečné ocenění věcného břemene bude stanoveno výpočtem provedeným budoucím povinným
na základě ,,Zásad městské části Praha 10 pro uzavÍrání smluv o věcném břemeni (dále jen
,,Zásady") schválených usnesením Rady městské části Praha 10 č. 684 ze dne 13. 7. 2011 ve znění
účinném ke dni podpisu této smlouvy. výpočet bude proveden po zaměření trasy komunikačního
vedeni na pozemku a na základě vypracovaného GP, který vypracuje na náklady budoucího
oprávněného odborná geodetická firma. Od takto zjištěné ceny bude odečtena již uhrazená
záloha na jednorázovou náhradu za zřÍzenívěcného břemene.

3. Na základě uzavřené smlouvy o zřIzenI věcného břemene (služebnosti) vystaví povinný
oprávněnému daňový doklad (fakturu) do 15 dnů ode dne uskutečněni zdanitelného plněni.
Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v listinné podobě a mít náležitosti dle §26 a násl.
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a jako číslo objednávky bude mít uvedeno číslo
smlouvy. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den právních účinků
vkladu do Katastru nemovitosti, který je shodný se dnem podání návrhu na vklad do Katastru
nemovitosti. Na daňovém dokladu k datu uskutečněni zdanitelného plnění bude zúčtována již
zaplacená záloha dle odst. 1tohoto článku. Budoucí oprávněný si vyhrazuje právo vrátit fakturu
(daňový doklad), která není vystavena v souladu se zákonem či budoucí smlouvou nebo

I



neobsahuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku smlouvy, nebo není-li vystavena v listinné
podobě, nebo je jinak chybná. Vrácením faktury (daňového dokladu) přestane běžet původní doba
splatnosti. Po opravě faktury (daňového dokladu) běží nová doba"splatnosti 30 dni ode dne
doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury (daňového dokladu).

4. Budoucí povinný se zavazuje v souladu s § 21zákona o DPH uhradit příslušnému finančnímu úřadu
DPH uvedenou na faktuře.

5. Správni poplatek za vklad smloůvY o zřizenÍ věcného břemene do katastru nemovitosti uhradí
budoucí oprávněný.

V.
Ostatní ustanovení

1. VyhotovenI geometrického plánu a jeho předložení budoucímu povinnému spolu s výzvou
k uzavření smlouvy o zřIzenI věcného břemene (služebnosti) zajisti budoucí oprávněný na své
náklady, a to v termínu nejpozději do 6 měsíců od data nabyti právní moci rozhodnutí o kolaudaci
stavby.

2. Smlouvu o zřIzenI věcného břemene {služebnosti) se zavazuje vyhotovit budoucí povinný.

3. V případě, Že nedojde k uzavření smlouvy o zřízenÍ věcného břemene (služebnosti) ve lhůtě
předpokládané touto smlouvou (viz ČI. ||. odst. 1 této smlouvy), je budoucí oprávněný oprávněn
obrátit se sám na příslušný stavební úřad vsouladu S§ 104 zákona o elektronických
komunikacích, s návrhem, aby tento rozhodl o zřIzenI věcného břemene k pozemku budoucího
povinného a stanovil výši náhrady dle příslušných právních předpisů o oceňování majetku.

4. NesplnI-H budoucí povinný povinnost uzavřít budoucí smlouvu, může se budoucí oprávněný
domáhat u soudu, aby obsah budoucism|ouvy určil soud svým rozhodnutím.

VI.
Změny smluveného rozsahu

budoucího věcného břemene a odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že od této smlouvy lze odstoupit v případě, že výstavbou vůbec
nedojde k předpokládanému dotčení (ochranným pásmem) nemovitosti - pozemku budoucího
povinného. Budoucí oprávněný se zavazuje, Že takovou skutečnost oznámi budoucímu povinnému
nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, resp. kdy se tato stane zřejmou.

2. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že budoucí povinný je oprávněn odstoupit od této
smlouvy rovněž v případě, že se budoucí oprávněný dostane do prodlení ze zaplacením zálohové
faktury specifikované v ČI. lV odst. 10 dobu delší než 15 dnů po lhůtě splatnosti.

3. Odstoupením od smlouvy se závazek z této smlouvy ruší od počátku a strany jsou povinny vrátit si
dosud poskytnutá plněni. Toto odstoupeni je poté účinné doručením písemného projevu vůle
druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řIdí právem České republiky.
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2. Budoucí oprávněný prohlašuje, že ve smyslu § 1794 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí se
Zálohou k oceněni věcného břemene dle této Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se by se byť i
potenciálně mohlo jednat o cenu neúměrnou. Budoucí oprávněný 'broh|ašuje, že je mu známa
obvyklá cena plnění zřIzenI věcných břemen.

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě se budou
vztahovat i na jejich případné právní nástupce. Budoucí povinný se podpisem této smlouvy
zavazuje, pro případ prodeje dotčených pozemků nebo jejich části, zavázat převodní smlouvou
nového vlastníka (nabyvatele) k uzavření budoucí smlouvy, pokud by k převodu dotčených
pozemků došlo ještě před uzavřením takové smlouvy budoucím povinným.

4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž budoucí povinný obdrží 2 vyhotoveni a
budoucí oprávněný obdrŽí 2 vyhotoveni.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou
podepisujÍcÍ, nestanoví-li právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) účinnost jinak. Pro případ, že
je tato smlouva uzavírána bez současné přítomnosti smluvních stran, platí, že smlouva není
uzavřena, pokud některá ze smluvních stran podepíše smlouvu s jakoukoliv změnou, odchylkou
nebo dodatkem, byt' nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo
dodatek následně schváli. Totéž.platí pro uzavÍránj dodatků k této smlouvě.

6. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků
vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná
forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tohoto obsahu představuje úplnou dohodu o veškerých
jejich náležitostech a že neexistuji jiné náležitosti, které měly smluvní strany v úmyslu ujednat.
Prohlašuji dále, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech
Článcích této smlouvy připojují své podpisy.
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Příloha č. 1
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