
’§MLOUVA 0 zfizeni vécného bfemene 6.: ZP-014330054073/001

Mésto Blatné

sidlo: tn‘. T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatné

|éo= 00250996
0|E= cz0025099s
Zastoupena: Bc. Katefina Maleékové, starostka mésta

vlastnickv podil: 1/1

(déle jen ,,Povinné")

na strané jedné

a

E.ON Distribuce, a.s.

se sidlemz F.A. Gerstnera 2151/6, fieské Budéjovice 7, 370 01 Ceské Budéjovice
1&0: 280 85 400
mi; cz 280 85 400
zapséna: v OR vedeném Krajskvm soudem v éeskvch Budéjovicich, spisové znaéka B 1772

zastoupené: lng. Martin Novééek Manaier vécnvch bfemen, na zékladé PovéFen1 ze dne 28.01.2019

bankovni spojeniz Komeréni banka a.s., poboéka Ceské Budéjovice
Eislo Clétul

(déle jen ,,Oprévnéné”)

na strané druhé

(Povinné a Oprévnéné spoleéné rovnéi jako ,,Smluvni strany")

uzavfely niie uvedeného dne, mésice a roku tuto:

Smlouvu 0 zfizeni vécného bfemene
6.: ZP-014330054073/001 (déle jen ,,Sml0uva“)

k provedeni (v souladu s) ustanoveni § 59 odst. 2 zékona E. 458/2000 Sb., energetickv zékon, v platném znéni,
a § 1257 a nésl. zékona E. 89/2012 Sb., obéanskv zékonik

CLANEK I. - Uvodni ujednéni
1.1. Oprévnéné je provozovatelem distribuéni sousta\/y (déle jen ,,PDS”) na Uzemi vymezeném licenci. Distribuéni

soustava je provozovéna ve vefejném zéjmu. PDS mé povinnost zaji§t'0vat spolehlivé provozovéni, obnovu a
rozvoj distribuéni soustavy na fizemi \/ymezeném Iicenci, pfiéemi zfizeni tohoto vécného bfemene je ze strany
Oprévnéné jednim ze zékonem danvch pfedpokladfi pro plnénitéto povinnosti.

1.2. Povinné proh|a§uje, ie je jedinvm a vvluénvm vlastnikem pozemku parc.E. 2266, 157/18, 1981, 157/12,
153/1, 1989/1, 157/1, 157/5 vkatastrélnim dzemi Blatné, obec Blatné, okres Strakonice (déle jen
,,Pozemek").
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1.3. Katastrélni Ufad pro Jih06eskv kraj, Katastrélni pracovi§té Strakonice eviduje Pozemek zapsanv vkatastru
nemovitosti na LV 6. 1 pro katastré|ni1]zemiBlatné.

1.4. Pozemek se nachézi na lizemi \/ymezeném licenci, v némi Oprévnéné provozuje distribu6ni soustavu.
Oprévnéné mé povinnost zfidit vécné bfemeno umoifiujici zfidit a provozovat ve smyslu § 59 odst. 1 pism. e)
energetického zékona na Pozemku zafizeni distribu6ni s0usta\/y.

1.5. Distribu6ni soustava je liniovou stavbou ve smyslu § 509 zékona 6. 89/2012 Sb., ob6anskv zékonik a nejedné
se tak 0 sou6ést pozemku.

CLANEK II. - Pfedmét Smlouvy
2.1. Pfedmétem Smlouvy je zfizeni a vymezeni vécného bfemene podle § 59 odst. 2 energetického zékona a to

jako osobni sluiebnost ve prospéch PDS dle tohoto zékona (déle téi jen ,,vécné bfemeno”). Obsah vécného
bfemene je specifikovén v 6|énku III. této Smlouvy na Pozemku ve prospéch Oprévnéné v rozsahu uvedeném
ve Smlouvé a vyplvvajicim z pfislufinvch ustanoveni energetického zékona.

CLANEK III. - Specifikace vécného bfemene
3.1. Smluvni strany se dohodly, ie Povinné, jako vlastnik Pozemku, zFizuje k Pozemku ve prospéch Oprévnéné

prévo odpovidajici vécnému bfemenu podle § 59 odst. 2 energetického zékona, kdyijeho obsah a rozsah jeho
vvkonu je bliie uveden v pFis|u§nvch ustanoveni energetického zékona.

3.2. Smluvni strany berou na védomi, ie se zménou vlastnika Pozemku pfechézi i préva a povinnosti vyplvvajici z
vécného bfemene na nabyvatele Pozemku.

3.3. Oprévnéné je vlastnikem a provozovatelem stavby ,,Rek.NTL na STL Blatné sidl.Nad Lomnici“. Smluvni
strany se za 116e|em umisténi distribu6ni soustavy - plyn (déle jen ,,distribu6ni soustava") na Pozemku a za
|J6elem jejiho provozovéni dohodly na zfizeni vécného bfemene, jehoi obsahem je prévo Oprévnéné zfidit,
provozovat, opravovat a udriovat distribu6ni soustavu na Pozemku. Vécné bfemeno zahrnuje téi prévo
Oprévnéné zfidit, mit a udriovat na Pozemku potfebné obsluiné zafizeni, jakoi i prévo provédét na
distribu6ni soustavé L'|pravy za L'16e|em jeji obnovy, vvmény, modernizace nebo zlepéenijeji vvkonnosti, v6etné
jejiho odstranéni.

3.4. Rozsah vécného bfemene podle této Smlouvy vymezuje:
Q Geometrickv plén 6.: 2898-190087/2019 zhotovenv firmou HrdIi6ka spol. s r. 0., kterv ovéFil(a) lng.

Martin K|e6ka dne 06.05.2019 pod 6.: 108/2019 a za Katastrélni Ufad pro Jiho6eskv kraj, Katastrélni
prac0vi§té Strakonice potvrdi|(a) Michal Vojik dne 17.05.2019 pod 6.: 398/2019-307

Citovanv geometrickv plén je pfilohou a nedilnou sou6ést|’ této Smlouvy. ,/
/3.5. Povinné zvécného bfemene bere na védomi, ie distribu6ni soustava je chrénéna ochrannvmi pésmy dle

energetického zékona. Ochranné pésmo slouii k zaji§téni spolehlivého provozu distribu6n1 soustavy a k
ochrané iivota, zdravi a majetku osob.

3.6. Povinné z vécného bfemene je povinna strpét vvkon préva Oprévnéné vyplvvajici z této Smlouvy a
energetického zékona a zdriet se ve§keré 6innosti, co vede k ohroieni sou6ésti distribu6ni soustavy a omezeni
vvkonu tohoto préva Oprévnéné.

3.7. Vécné bfemeno zfizené touto Smlouvou se sjednévé jako 6asové neomezené a zaniké vpfipadech
stanovenvch zékonem.
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CLANEK IV. - Daléi préva
Oprévnéné z vécného bfemene mé ve vztahu k Pozemku déle oprévnéni ve smyslu ustanoveni § 59 odst. 1
pism. f) a g) energetického zékona, pFedev§im pak prévo vstupovat a vjfidét na Pozemek vsouvislosti
s realizaci prév vyplvvajicich ji z vécného bfemene podle 6l.3.3. této Smlouvy.

4.2. Oprévnéné je povinna pFi vvkonu oprévnéni popsanvch shora postupovat coby PDS striktné ve smyslu § 59
odst. 4 energetického zékona, tj. co nejvice §et6it préva Povinné a vstup na Pozemek ji bezprostfedné
oznémit. Po skon6en1 pracije povinna uvést Pozemek do pFedchoziho stavu, a neni-Ii to moiné s ohledem na
povahu provedenvch praci, do stavu odpovidajiciho pfedchozimu L'|6elu nebo uiivéni Pozemku a
bezprostfedné oznémit tuto skute6nost Povinné. Po provedeni odstranéni nebo okleéténi stromovi je povinna
na svfij néklad provést Iikvidaci vzniklého klestu a zbytkfi po téibé.

CLANEK V. - Cena a platebni podminky
5.1. Vécné bfemeno podle této Sm|ou\/y se zfizuje liplatné.

5.2. Jednorézové néhrada za zfizeni vécného bfemene se sjednévé ve vv§i 50.280,-- K6 bez DPH (slovy:
padeséttisicdvéstéosmdesét korun 6eskvch). K této 6éstce bude p6ipo6tena platné sazba DPH.

5.3. Jednorézové dplata, které odpovidé hodnoté zfizovaného préva, bude Povinné uhrazena na zékladé
dafiového dokladu - faktury \/ystavené Povinnou s terminem splatnosti min. 21 dnfi od doru6eni vyrozuméni
o provedeném vkladu do katastru nemovitosti dle této Smlouvy.

Dafiovv doklad — faktura musi bvt \/ystavena na faktura6ni spoIe6nost: E.ON Distribuce, a.s.

Povinné poznémka - uvedeni 6isla Smlouvy na dafiovém dokladu (faktufe):

Uhrada vécného bfemene dle Smlouvy E.ON 6isIo ZP-014330054073/001
Dafiovv doklad - faktura bude zasléna na adresu: E.ON Distribuce Faktury, P.O.Box 13, Praha 225 13.

(ILANEK VI. - Vklad vécného bfemene do vefejného seznamu
6.1. Smluvni strany se dohodly, ie névrh na zahéjeni Fizeni o zépisu préva vécného bfemene zfizovanému touto

Smlouvou k Pozemku do katastru nemovitosti bude podén pfisluénému katastrélnimu |JFadu Oprévnénou a to
po Fédném uvefejnéni Smlouvy v registru smluv. Sprévni poplatek za névrh na zahéjeni Fizeni o povoleni
vkladu préva do katastru nemovitosti uhradi Oprévnéné.

6.2. Vécné bfemeno podle této Smlouvy vzniké v souladu s ustanovenim ob6anského zékoniku zépisem do
vefejného seznamu (katastr nemovitosti). Prévni L'|6inky zépisu nastévaji k okamiiku, kdy névrh na zépis do§eI
p61s|u§nému katastrélnimu L'|Fadu.

CLANEK VII. - Doloika dle zékona 0 obcich
7.1. Povinné zvécného bFemene proh|a§uje, ie tato Smlouva je uzavFena v souladu s ustanovenim § 41 odst. 2

zékona 6. 128/2000 Sb., o obcich v platném znéni.

7.2. Smlouva podléhé ve smyslu zékona 6.340/2015 Sb., o zv|é§tnich podminkéch L'|6innosti néktervch smluv,
uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv) uvefejnéni v registru smluv. Smluvni
strany se dohodly, ie Povinné zajisti uvefejnéni SmIou\/y v registru smluv dle § 6 odst. 1 zékona o registru
smluv, a to nejpozdéji do 1 mésfce od uzavfeni Smlouvy. Povinné se zavazuje za C|6e|em podéni névrhu na
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vklad doloiit Opravnéné potvrzeni o Fadném uvefejnéni Smlouvy. Konvertovana podoba potvrzeni q
uvefejnéni sm|ou\/y se stane nedilnou sou6ésti Smlouvy.

7.3. Smluvni strany vvslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v pFeh|edu smluv vedeném Méstem
Blatné, kterv obsahuje Cidaje o smluvnich stranéch, pfedmétu smlouvy, 6iselné ozna6eni smlouvy a datum

zvefejnéna na oficiélnich webovvch strénkéch Mésta Blatné na siti Internet (vvvvw.mesto-b|atna.cz), pfipadné
jejiho podpisu. Smluvni strany vvslovné souhlasi, fie tato smlouva mfiie bvt bez jakéhokoliv omezeni \

na externim dloiiéti dat k tomu ur6eném dle platné Iegislativy, a to v6etné v§ech pfipadnvch pFi|oh a dodatkfil.
Smluvni strany prohla§uji, ie skute6nosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji za obchodni tajemstvive smyslu
pfisluénvch ustanoveni prévnich pfedpisfi a udéluji svoleni kjejich uiiti a zvefejnéni bez stanoveni jakvchkoliv
da|§ich podminek.

7.4. Uzavfeni této Sm|ou\/y bylo schvaileno radou mésta usnesenim 6. 184/19 ze dne 29. 5.2019.

CLANEK VIII. - Ostatni ujednzini
8.1. Smluvni strany se zavazuji, ie pokud pFisIu§nv katastrélni L'|Fad vyzve lI|6astniky kodstranéni pfipadnvch

nedostatkfi névrhu na zahéjeni Fizeni o povoleni vkladu, pfipadné Iistiny, na zakladé které ma bvt prévo
zapséno, vyvinou potfebnou sou6innost kjejich odstranéni ve stanovené Ihiité.

8.2. V pfipadé, fie pFis|u§nv katastrélni C|Fad v Fizeni 0 povoleni vkladu Fizeni zastavi 6i zamitne, Smluvni strany se
zavazuji poté uzavfit ve Ihfilté do 30-ti kalendéfnich dni ode dne doru6eni rozhodnuti katastrélniho L'|6adu o
zastaveni 6i zamitnuti vkladu obéma Smluvnim straném novou Smlouvu stotoinvm obsahem za stejnvch
cenovvch podminek, ve které budou odstranény v§echny nedostatky, které brénily povoleni vkladu prava dle
této Sm|ou\/y, bude-Ii to moiné.

8.3. Opravnéna je povinna (prostfednictvim mandatéfe) doru6it kopii névrhu na zahéjeni Fizeni o povoleni vkladu
prava do KN s vyzna6enim data pFijeti (podéni) na KP Kl] (nebo jiného dokladu 0 doru6eni — doru6enky) do 5-ti
pracovnich dnfi na adresu Povinné ode dne podéni na katastrélnim L'|Fadé. Smluvni strany si mohou smluvné
dohodnout ijinv (alternativni) zpC|sob doru6eni névrhu na zahéjeni Fizeni, napfiklad faxem, e-mailem apod..

CLANEK IX. - OCHRANA OSOBNICH l'JnA]1°I:
9.1 V tomto 6|énku jsou uvedeny zékladni informace o zpracovéni osobnich Cidajfi zéstupcfi Povinné Oprévnénou.

Podrobné informace jsou dostupné na www.eon-distribuce.cz v sekci Ochrana osobnich ddajfl.

9.2 Opravnéna bude zpracovévat osobni fidaje zéstupce Povinné na zékladé svého oprévnéného zéjmu pro L'16e|y
pfipravy, uzavfeni a plnéni této Smlouvy, vnitFni evidence a kontroly, ochrany pravnich nérokfi a provoznich
potfeb. Proti takovému zpracovéni ma zéstupce Povinné prévo podat némitku.

9.3 Podpisem této Smlouvy zéstupce Povinné potvrzuje, ie se seznémil s informacemi uvedenvmi v tomto 6|énku
a da|§imi informacemi o zpracovéni osobnich lidajfi dostupnvmi na www.eon-distribuce.cz v sekci Ochrana
osobnich ddajfi, a to v6etné prév, které Povinné a jejim zéstupcfi néleii.

CLANEK X. - Zévére6né ujednzini
10.1. Smlouva nabvvé |I|6innosti okamiikem jejiho uzavFeni. Pro pFipad, ie Smlouva neni uzaviréna za pFitomnosti

obou Smluvnich stran, plati, ie Smlouva nebude uzavfena, pokud ji Povinné 6i Opravnéna podepiéi
sjakoukoliv zménou 6i odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaie druhé Smluvni strana takovou
zménu 6i odchylku nebo dodatek nésledné schvéli.

"°"'°"‘Y "8 "5" ""'°“"Y ° VB-' ZP-014130034889 1060001292 0O1—HRD
- ve vécech technickych: lng. Martin Novééek — 387 865 551 / /
- na zhotovitele smlouvy: Lenka Kantnerové — 377 970 215, 730 125 770 4/5



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

av
Smlouva muze bvt ménéna nebo doplfiovana pouze formou vzestupné 6is|ovanvch pisemnvch dodatkfi
podepsanvch obéma Smluvnimi stranami.

Smlouva a prévni vztahy z nivyplvvajici se Fidi prévnim Fédem Ceské republiky.

Na prévni vztahy vyplvvajici nebo souvisejici s touto Smlouvou a v ni nebo v energetickém zakoné vvslovné
neupravené se pfiméfené uplatni ustanoveni ob6anského zékoniku.

Smlouva je sepséna v4 stejnopisech, z nichi dva obdrii Povinné, jeden Opravnéné a jeden stejnopis bude
Oprévnénou pouiit pro |J6eIy pFis|u§ného Fizeni o zépisu vécného bfemene do katastru nemovitosti.

Smluvni strany prohlaéuji, ie si Smlouvu pFed jejim podpisem pFe6et|y, ie byla uzavfena po vzéjemné dohodé,
podle jejich pravé a svobodné vfile, dobrovolné, ur6ité, véiné a srozumitelné, nikoliv v tisni, pod natlakem ani
za népadné nevvhodnvch podminek, coi stvrzuji svvmi podpisy. Smluvni strany prohlafiuji, ie Smlouva
pfedstavuje L'1plnou dohodu 0 veékervch jejich néleiitostech a neexistuji néleiitosti, které by Smluvni strany
neujednaly.

Povinné: Oprévnénd:

V Blatné, dne: 1 2 '08- V Ceskvch Budéjovicich, dne: 0

M55"! B|at"5 lng. Martin Nové6ek
/Bc. Katefina Ma|e6kové, starostka mésta Manaier végnych bremen
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