
č. smi. 7700100523J/B 
OM1/158701/2017- 30096/S 

2018/01 
Č.j.: MMHK/107240/201

Dodatek č. 1 smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2932/2018

{stavba plynárenského zařízení „ŘEKO MS Hradec Králové - Sedláčkova+2“, č. stavby
7700100523)

mezi smluvními stranami:

Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: na základě vnitřních předpisů Ing. Milanem Brokešem, vedoucím odboru správy

majetku města, magistrátu města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

dále jen „budoucí povinný"

a

GasNet, s.r.o.
Sídlo: Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústi nad Labem
Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČO: 27295567
DIČ: CZ27295567
Zastoupena na základě plné moci společností

GridServices, s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 27935311
DIČ: CZ27935311
Zastoupena na základě plné moci:

dále jen „budoucí oprávněný"

I.

Smluvní strany uzavřely dne 24.4.2018 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
2932/2018. Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o budoucím uzavření smlouvy o zřízení 
VB k části pozemků pp. č. 1132/134, pp. č. 1132/141, pp. č. 1132/162, pp. č. 1132/173, pp. č. 1132/175, pp. 
č. 1132/180, pp. č. 1132/181, pp. č. 1137/5, pp. 6.1196/3, pp. 6.1205/1, pp. č. 1208/8, pp. č. 1759/1 a 
pp. č. 1759/3 v k. ú. Pražské Předměstí, zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Pražské Předměstí, obec 
Hradec Králové, u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, 
za účelem rekonstrukce plynárenského zařízení, v rámci stavby: „ŘEKO MS Hradec Králové - 
Sedláčkova+2“, číslo stavby 7700100523".

II.

Vzhledem k tomu, že před zahájením stavebních prací byla vyvolána změna technického řešení, dohodly 
se smluvní strany na uzavření Dodatku 6. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. 7700100523J/BVB, takto:



1 Článek I. odst. 1.2. se ruší a nové zní takto:
Budoucí oprávněný prohlašuje, že bude vlastníkem stavby STL plynovodu, přípojek plynu, opěrných 
a vytyčovacích bodů a ochranných prvků v úložné trase společně s plynovodem distribuční sítě 
pro následné zatažení optických kabelů v částech pozemků pp. 6. 1132/134, pp. č. 1132/141, pp. 
č. 1132/162, pp. č. 1132/173, pp. č. 1132/175, pp. č. 1132/180, pp. č. 1132/181, pp. č 1137/5, pp. 
č. 1196/3, pp. 6. 1205/1, pp. č. 1208/8, pp. Č. 1759/1 a pp. č. 1759/3 v k. ú. Pražské Předměstí (dále 
jen „plynárenské zařízení“) v rámci akce stavba “Řeko, MS Hradec Králové - Sedláčkova +2, 
číslo: 7700100523“

2. Článek II. odst. 2.1. se ruší a nově zní takto:

„Předmětem této smlouvy je dohoda o budoucím uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti k částem pozemků uvedených v odst. 1.1. této smlouvy v rozsahu vymezeném 
geometrickým plánem dle skutečného uloženi plynárenského zařízení (dále také jako „služebné 
pozemky"), ve prospěch budoucího oprávněného, za podmínek této smlouvy. Na základě smlouvy o 
zřízení věcného břemene - služebnosti bude mít budoucí oprávněný právo v částech pozemků 
uvedených v odst. 1.1. této smlouvy vhodným a bezpečným způsobem zřídit, provozovat, opravovat 
a jinak udržovat stavbu plynárenského zařízení, kterým je STL plynovod, přípojky plynu, opěrné a 
vytyčovací body a ochranné prvky v úložné trase společně s plynovodem distribuční sítě pro 
následné zatažení optických kabelů (dále jen „plynárenské zařízení") včetně práva přístupu a vjezdu 
pro účely zřízení, oprav, provozování a odstranění plynárenského zařízení. Průběh plánované 
stavby plynárenského zařízení je vyznačen na situaci, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto 
dodatku. “

3. Článek II. odst. 2.2. se ruší a nově zní takto:
„Uzavřením této smlouvy budoucí povinný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zněni pozdějších předpisů uděluje budoucímu 
oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu plynárenského zařízení „stavba "Řeko, 
MS Hradec Králové - Sedláčkova +2, číslo: 7700100523" včetně jeho součástí, příslušenství, opětných 
a vytyčovacích bodů a pokládky ochranných prvků do úložné trasy společně s plynovodem 
distribuční sítě pro následné zatažení optických kabelů (dále jen „plynárenské zařízení") na 
budoucích služebných pozemcích uvedených v či I odst. 1.1. Trasa plynárenského zařízení včetně 
ochranných prvků je vyznačena v kopii katastrální mapy, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
Budoucí oprávněný toto právo provést stavbu přijímá. Právo provést stavbu není zřizováno jako 
právo věcné ve smyslu ustanovení § 1240 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
příslušná ustanovení zákona 6. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se tedy nepoužijí."

4. V čl. VII. se umisťuje nový odst. 7.14., který zní takto:
„GasNet, s.r.o. je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými 
právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet, 
s.r.o. a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce 
GasNet, s.r.o. (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy 
nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované 
písemně na adresu sídla GasNet, s.r.o. nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt. “

5. Zřízení předmětné služebnosti bylo schváleno Radou města Hradec Králově usnesením č. 
RM/2019/644 ze dne 4. 06.2019.

6. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy 
třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní
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strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah 
metadat:

♦identifikace smluvních stran:
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, ID datové schránky rdxzhzt 
Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, Československé armády 408, 502 00 Hradec 
Králové, ID datové schránky bebb2in 
•vymezení předmětu smlouvy:
Přeložka STL plynovodu, přípojek plynu, opěrných a vytyčovacích bodů a ochranné prvky v úložné 
trase společně s plynovodem distribuční sítě pro následné zatažení optických kabelů 
vpp.č. 1132/134, pp. č. 1132/141, pp. č. 1132/162, pp. č. 1132/173, pp. č. 1132/175, pp. 
č. 1132/180, pp. č. 1132/181, pp č. 1137/5, pp. č. 1196/3, pp. č. 1205/1, pp. č. 1208/8, pp. 
č. 1759/1 a pp. č. 1759/3 v k. ú. Pražské Předměstí.
•cena: 112.287,- Kč bez DPH, 135.867,- Kč včetně DPH
•datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o 
registru smluv

III.

1. Ostatní ustanovení, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeni věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, nedotčená zůstávají nadále v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží budoucí oprávněný a 2 budoucí povinný.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, byl 
sepsán bez nátlaku, a nikoliv za nápadné nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1:

katastrální situace s vyznačením trasy a rozsahu VB je přílohou smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřizení věcného břemene č. 7700100523 1/BVB

22, 07, 2013 09-07-lM
V Hradci Králové dne............................. V Hradci Králové dne.........
za budoucího povinného: za budoucího oprávněného:
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