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Smlouva 

o zřízení věcného břemene 
 

 

 

Město Sušice  

IČ:                                002 56 129 

DIČ:       CZ00256129 

Se sídlem:                     Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I 

Zastoupené:                  Bc. Petrem Mottlem, starostou  

Číslo úč.:                       5070382/0800 

 (jako povinný na straně jedné) 

 

a 

 

 

United Networks SE, evropská společnost,  

se sídlem:         Nepomucká 1232/215, Černice, 326 00 Plzeň, 

IČ:                    03579051 

zapsaná v OR:  vedeném Krajským soudem v Plzni odd. H, vložka 127 

zastoupena:      panem Pavlem Haisem, statutárním ředitelem 

 

( jako oprávněný na straně druhé) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

smlouvu o zřízení věcného břemene: 

 

 

I. 

 

  Povinný prohlašuje, že je vlastníkem následujících pozemků, které jsou 

všechny zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, 

Katastrální pracoviště Klatovy, na LV č. 10001 pro obec Sušice a k. ú. Sušice nad 

Otavou: 

2390/1,  2023/10,  1935/15,  1933/6,  1920/1,  1920/2,  2363/10,  2678,  2390/3,  

2390/2,  2359/33, 2347/4, 2254/54,  2253/2,  1941/114,  1941/111,  1941/48,  

1941/12,  1936/9,  1911/8,  377/67,  377/1,  341/10,  341/9,  341/2,  334/10,  

st.1190/15,  2254/2,  2254/3,  2254/11,  2256/3,  2256/4,  2256/5,  2256/1, 369/7, 

370/1, 370/12, 377/16, 380/8. 

 

II. 

 

 Účastníci této smlouvy zřizují ve prospěch oprávněného věcné břemeno ve 

formě služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení a provozování, údržby a 

oprav podzemního vedení – telekomunikačního optického kabelu, které bude 
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zatěžovat části pozemků uvedených v čl. I této smlouvy, jako pozemků služebných v 

rozsahu vyznačeném na připojených geometrických plánech vyhotovených 

společností GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. se sídlem Budovcova 

2530, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek : 

 

Geometrický plán č. 3445-669/2016 ověřený katastrální úřadem ze dne 25.9.2017,  

Geometrický plán č. 3446-669/2016 ověřený katastrální úřadem ze dne 25.9.2017, 

Geometrický plán č. 3386-669/2016 ověřený katastrální úřadem ze dne 28.7..2017,  

Geometrický plán č. 3387-669/2016 ověřený katastrální úřadem ze dne 23.8.2017, 

Geometrický plán č. 3563-669/2016 ověřený katastrální úřadem ze dne 21.2.2019 

(geometrický plán č. 3563-669/2016 byl vyhotoven kvůli překládce  - věcné břemeno 

v této části je umístěno dle tohoto geometrického plánu), 

Geometrický plán č. 3267-52/2015 ověřený katastrální úřadem ze dne 10.11.2015. 

  

 

 

 

III. 

 

 Oprávněný práva a povinnosti z tohoto věcného břemene plynoucí přijímá a 

povinný se zavazuje výkon těchto práv strpět. 

 Oprávněný bere na vědomí, že služebné pozemky je oprávněn i nadále užívat 

povinný jako jejich vlastník a další osoby, jejichž práva jsou nebo v budoucnu budou 

od jeho vlastnického práva odvozena. 

Povinný bere na vědomí vznik ochranného pásma podle § 102 zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a s tím související omezení z tohoto 

zákona vyplývající. 

Smluvní strany si sjednávají, že v případě převodu vlastnictví k podzemnímu 

telekomunikačnímu vedení nebo jeho části na nového nabyvatele nebo na právního 

nástupce oprávněného přejde právo oprávněného nebo jeho část vyplývající z výše 

uvedeného věcného břemene na tohoto nového nabyvatele, který převezme beze 

zbytku i povinnosti oprávněného dle této smlouvy. Povinný se v takovém případě 

zavazuje uzavřít s novým nabyvatelem podzemního komunikačního vedení nebo jeho 

části bezúplatnou smlouvu o zřízení práva věcného břemene, přičemž související 

nezbytně nutné náklady ponese oprávněný. 

   

IV. 

 

   Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 

159.200,- Kč + 21% DPH (tj. 3 184 bm x 50,- Kč/bm), slovy: 

stopadesátdevěttisícdvěstě korun českých +21%DPH, která bude uhrazena na účet 

povinného č. 5070382/0800 do 30 dnů po provedení vkladu práv z této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

  

V. 
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Návrh na vklad práv z této smlouvy do katastru nemovitostí se zavazuje po 

podpisu této smlouvy bez zbytečného prodlení podat oprávněný, který uhradí i 

související správní poplatek. 

 Tato smlouva byla schválena usnesením č. 349 ze dne 13.5.2019. 

Starosta obce prohlašuje, že byly splněny podmínky této smlouvy dle §39 a 41 zák. č. 

128/2000 Sb. .   

 

VI. 

 

K nabytí práva odpovídajícího zřizovanému věcnému břemeni je nutný vklad 

do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální 

pracoviště Klatovy, který na základě této smlouvy a rozhodnutí o vkladu provede v 

katastru nemovitostí příslušné změny. 

 

 

VII. 

 

 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny ve formě písemných 

dodatků. 

 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

jedno vyhotovení bude předáno s návrhem na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu 

k zápisu do katastru nemovitostí, jedno vyhotovení povinnému a dvě vyhotovení 

oprávněnému. 

  

     

  V …………………. dne ……….…..   

 

 

 

 

 

     ...................................................     ..................................................... 

     Město Sušice                                                 United Networks SE 

     Bc. Petr Mottl                                      Pavel Hais 

     starosta                                          statutární ředitel 

     (povinný)                    (oprávněný) 


