
SMLOUVA o BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
i. budoucího povinného: 32/20/2019 a i. budoucího oprávnluého: 7700101309<1/BVB

uzavřená v souladu s uslanovenlm § 59 zákona t\ 458/2000 Sb., o podmínkách podnikáni a o výkonu síálni správy 
v enerfícíickýck odvětvích a o zrněné některých zákonů {energetici^' zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s ustanoveními § i785 - 17HH zákona á 89/20/2 Sb., občansty zákonik. mezi

Statutároí městu (Most zapsáno do registru ekonomických subjektů
zastoupeno: Mgr. Jaoan Paparegou, primátorem másla
IČO: 00266094
DIČ: CZ0Ö266094
Sídlo; Mosi, Radniéní 1 /2, PSČ 434 01
Bankovní spojem; Česká spořitelna, a.s.. Č .d 19-1041368 359/0800
identifikátor DS: pflb rvy

(dále Jen „ Budoucí povinný'* nebo vlastník pozemku“) na strtmé jedné

GasNet, s.r,o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad I.ábem. oddíl C. vložka 23083 
IČO: 27295567
DIČ: CZ27295567
Sídlo: Ústí nad l^em, KlíSe. KHSská 940/96, PSČ 400 01
Identifikátor DS: rdxzhzt

zastoupená na /ikladé plné mocí společností

CiridServiccs, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským sottdem v Braé. oddíl C. vložka 57165 
zastoupená na základé plných moci:

IČO: 27935311
DIČ: C227935311
Sídlo: Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/ i, PSČ 602 00
Identi ílkátor DS: jnnyj s6

(dále jen jako ,3udoud oprávněný'') na siranO druhé

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto smlouvu o budouci smlouvě zřízení věcného břemene
v tomto znění:

I.
I. Budouci povinný je výhradním vlastníkem pozemků pare. ě. 4975/2, pare. 5, 4975/185, pare. ě- 4975/193, 
pare, č. 4975/195, pare. č. 4975/198. pare, i. 4975/200, pan:, č. 4975/201, pare. ě- 4975/205. pare. č. 4975/208, 
pare, C. 4975/209, pare. C. 4975/211, pare. ě. 4675/212, pare. č, 4975/222. pare. č. 4975/225, pare. i. 4975/282, 
pare. č. 4975/297, pare. č. 4975/382. pare. í, 4975/428. pare. č. 4975/438 a pare. Č. 4975/440 v k. ú. Most II. 
zapsaných na LV č. 1 pro obec Most v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj. Katastrálního 
pracoviště Most (dále též ..služebné pozemky“), jejichž části budou zatíženy zřízením STL plynovodu a přípojek 
(dále též „vedení“). Tato smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dále též „věcné břemeno'*), 
je smluvními sb*anamí uzavírána za účelem vydání územního ro/Jiodnutí, na jehož základě bude na částech 
služebných pozemků zřízeno vedení pro stavbu „Kekonstrtikce místní síti Most - Liščí Vrch - 2. etapa 
- kolektory“ č. stavby: 7700101309, v ul. Josefa Ševčíka, ul. Okružní, ul. Františka Malíka a ul. Bohuslava 
Vrbenského v Mostě (d^e též „plánovaná stavba“).



Nedílncíu součásti !éio sm1ouv> je kopie snímku katastrální mapy s vyznačením věcného břemene.

2- Budoucí oprávněný se 7avazuje respektovat vyjádření;

Odbor rozvoje > dotaci - oddělení dotací Magistrátu města Mostu;
- na pozemcích pare. č. 4975/185. pare. C. 4975/195, pate. c. 4975/198, pare. č, 4975/200. pare. č. 4975/208, 
pare. č. 4975/209, pare. č. 4975/211, pare. C. 4975/212, pare, č. 4975/222, pare, č. 4975/282, pare, i. 4975/428, 
pare. č. 4975/438 a pare. i- 4975/440 v k, ú. Mo$; JI byl realizován projekt z OPŽP „Revitalizace sídlíSini zeleně 
na L^ím Vrchu“, udiíitclnost do 30.6.2025 - podmínky k ochr2a>i zelené budou woftt ptíloho smlcruvy 
Odbor Životního prostředí a mimořádných událostí Mai^isirálu města Mostu:
- výkop bude v blízkosti stromů veden mimo jejích ochranné pásmo a při výkopových pracích budou dřeviny 
ochráněny před poškozením dle ČSN 83906) ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch stavebních pracích 
Odbor městského maictku MMÍstrátu města Mostu;
• nutno dodrřei podmínky Dohody o spolupráci pří realizaci staveb ě. 14/25/2017 uzavřené s vlastníkem pozemku 
dne2l.8.2017.

3, Budoucí oprávněný se zavazuje, že pozemky, na kterých bude provádět výkopové a jiné stavební práce, 
neprodleně po dokončení prací uvede na své náklady do řádného stavu, který bude minimaíné stejný, jako před 
zahájením prací a poté je předá správci veřejných prostranství, tj. společnosti Technické služby města Mostu a.s. 
Pto příp^ prodlení s plněním těchto pevínne«!» se ujednává právo vlastníka pozemku uvést pozemek do 
původního stavu na náklady budoucího oprávněného.

4, Smlouva o zřízení věcného břemene bude mít lenio obsah:

/,
/. Povxnný je výhradním xlaslnikem pozemku pare. č. 49?5/2, pare. á 497S/IS5, pare. č. 4975/Í93. pare č. 
4973/193, pare. č. 4975/198. pare c. 4975/200. pare. č 4975/201 pare. č. 4975/205, pare. č. 4975/208. pare, č. 
4973/209, pare, c, 4975/211, pare č. 4675/2J2, pare. é. 4975/222, póre. c. 4975/225, pare. ě 4975/282, pare. č. 
4975/297. pare č. 4975/382, pare. č. 4975/428, pare č. 4975/438 a pare. č. 4975/440 v k. ú. Most II zap^caríýeh 
na LVč. / pro obec v kata^lru nemoviíosií Katastrálního úřadu pro Ústecký icaj, KatastráMho pracoviUů 
Kiosí (dále léi ..slxäebné pozemky j.

2. Oprávněný je víasmikem plynáremkého zařízeni .^Rekonstrukce misTní síié Most - LiX£( f'rcft - 2. etapa 
- kolektory“ č. .stavby: 7700301509, v ul. Josefa Ševčíka, ul. Okružní, ul. Františka Malika a ul. Bohuslava 
Vrbenského v A/a«/«?, tj- 8TL plvnovoäu a pNpfjek včetně jeho součástí, příslusensiví. opěrných a vytyčovacích 
bodk které je uloženo ve sliéebných pozemcích (dále též „plynárenské zařízeni“}.

II.
). povinný znziye ke služebným pozemkům ve prospěch oprávněného věcné břemeno ve smyslu služebnosti 
spoČÍvcdk:l v.*

a) právu zřídil a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízeni.
b) právu vstupovat a vjíždět na sliáehně pozemky v souvislosti .se siavebnlmi úpravami, opraxami. 

provozováním a odstraněním plynárenského zařízeni
(dáiejen „věcné břemeno“}.
2. přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým piánem pro vymezení rozsahu věcného břemene
k části pozemku č. ............. vyhourven^ ypolečnosií ........................ .ověřeným úředně oprávněným
zeméměřičskýTn inženýrem ...................dne ..................pod č. ............a potvrzeným Katastrálním úřadem pro
Ústecký kr<d. Katastrálním pracovištěm Most dne................... pod č.............................

///.
/ Oprávněný přijímá oprávnění z věcného břemene a vlasiník pozemku přijímá povinnost toto op^ávrténi 
z věcného břemene strpět.

ÍK
l. Oprávněný je povinen se zdržel lakového jednáni, které hy nepřiměřeně omezovalo vlastnické právo povinného 
nebo jeho právních nástupců. S výjimkou doby nezbytné neymí na služebné částí pozemku ničeho skladoval 
a parkoval zde silničními vozidly nebo .siavebnimi .stroji.
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r 2. Oprávněný se zavazuje respektovat vyjádřeni:
Odbor rozvoje u dotaci - oddéUm dotaci Magistrátu města Mostu.
. na púz^mcich pare. á 497S/18S, pare. C. 497S/I9$, pare. c. 497$/}98. pare. C. 497$/200. pare. č. 497S/208, 
pare. á 4975/209, pare. č, 4975/21}, pare. č. 4975/212. pare. č. 4975/222, pare. č. 4975/282, pare. č. 4975/428. 
pare. č. 4975/438 a pare. č. 4975/440 v k ú. Most U }yyl realizován projekt z OPŽP ., Revitalizace sidiL^mi zeleně 
na Liščim Vrchu udržítelnost do 30. 6. 2025 - podmínky k ochroně zelené budou tvořit přílohu smlouvy 
Odbor žtvotniho prostředí a mmořáípiých^dálosii Masislrálu mé.ua Mostu:
- výkop bude v blízkosti stromů veden mimo jejich ochranné pásmo a při výkopových pracích budou dřeviny 
uchránény před poškozením dle ČSN 839061 ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
Odbor mésiského majetku 5íaeisiráíu města Mo.stu.
- nutno dodržet podmínky Dohody o spolupráci při realizaci staveb Č. 14/25/2017 uzavřené s v/astníkem pozemku 
dne 21.8.2017.

3. Oprávněný se zavazuje, ze pozemky, na kterých bude provádět výkopové práce a Jiné stavební práce, 
neprodlené po dokončení práci uvede na své náklady do řádného stavu, který bude minimálně stejný, jako před 
zahájením prací a poté ho předá správci veřejných prostranstvi, j. společnosti Technické .dužhy města kíoslu, a.s. 
Pro případ prodleni .« plněním těchto púvinnosií se ujednóvá právo vlasinUui pozemku uvést pozemek do 
pdevodniho stavu na náklady oprávněného.

4. Oprávněný je povinen nahradit ptmnnému Škodu vzniklou v souvislosti s činnosti oprávněného \yplýv<yicích 
z oprávněni z věcného břemene.

5. Smluvní strany prohlašuji, že jsou seznámeny s geometrickým plánem uvedeným v bodu 2. čl. II. této smlouvy, 
který je její nedílnou součásti.

6. Náklady spojené s běžným udržováním služebného pozemku nese povinný.

K
1. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou ve výši 220,- Kč/m^ bez DPH. nebo pokud by součin
výměr zaměřeného vedení na pozemcích v m’ a uvedené částky nedosáhl částky 10.000, - Kč. tak se věcné břemeno 
zřizuje za jednorázovou úplatu ve vý.ii lO.OOO.- Kč bez DPH

2. Ke sjednané jednorázové úpiaié se připočte DPH vždy ve výši určené platným právním předpisem.

3. Jednorázová úplata bude vlasmiku pozemku zaplacena oi>rávnéným bezhotovostné na zveřejněný bankovní účet 
povinného na základě jím vystavené faktury, kterou povinný vystaví oprávněnému nejpozději do 15 dnů ode dne 
podáni návrhu na vklad do katastru nemo\iiosrí. Sjednává se Ihůta splatnosti této faktury a to 30 dnů ode dne. kdy 
oprávněnému bude doručeno oznámení o provedeni zápisu věcného břemene do katastru nemovitosti. Dalem 
zdanitelného plněniJe datum účinnosti této smlouvy.

4 V případě prodleni s úhradou jednorázové úplaty zaplatí budoucí oprávněný za každý } započatý den prodleni 
smiuvni }X}kuiu ve výši 0.03 % z dlužné částky, a to i když prodleni nezaviní. Vznikem povinnosti zaplatil pokutu 
neni dotčeno právo vlannika pozemků domáhat se náhrady škodv, a to an! v rozsahu převyšujícim smliomi pokutu. 
Odstoi^ním od této smlouvy nezaniká právo na smluvní pokutu vy výši ke dni odstoupeni vzniklé.

5. Smluvni pokuta je spěaíná na základě výzvy doručené oprávněnému v terminu do 50 dni od jejího doručení 
oprávněnému.

VI.
1. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a zavazuje i případné právní nástupce povinného.

Vil
l. Tato .'imhuva se tgednává bez Jakýchkoliv vedlejších ujednáni Její změny a doplňky vyžadují písemnou formu, 
případné vklad do katastru nemovUasli.

vm
}. Uzavřená smlouva o zřízeni věcného břemene je podkladem návrhu na zahájení řízeni o povoleni vkladu 
věcného břemene do katastru nemovitostí. Smluvní strany se dohodly, že k podáni návrhu na vklad dle této 
smlouvy zmocňuji a puvěřidí oprávněného. Poplatek spojený s tímto řízením se zavazije zaplatit oprávněný.
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IX.
/ Smluvni strany yýsíovni souhlasí s lim. aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statuiámlm 
městem Mosl. která hude přístupná dle zákona ů. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni 
pozdějších předpisů, q herd obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, čhelné označeni tělo 
smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, 
příjmení, datu narozeni a místě trvalého pobytu.

2. Smluvní strany pr<>hlaáidl> skutečnosrí uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství a uděluji 
svoleni k jejich zpřístupněni ve smyslu zák 106/1999 Sh.. a zveřejnění bez stanovení jcdcýchkoUv dalších 
podminek.

3. Sjednává se, že smluvní .strany piyvažufí povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou 
i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou Či naposledy písemně oznámenou 
adresu pro doručováni, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si Ji v odběrní Ihútě nevyzvedne, a to desátým 
dnem ode dne vypraveni písemnosti.

4. V případě, ze některé ustanoveni této smloitvy Je nebo se stane neúčinné, zůstáviýí ostatní ustanovení účinná. 
Smho>ni strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe obsahu o smyslu ustanovení původního, neúčinného Smluvní strany sjednávají, 
ze veškeré spory z léto smlouvy budou řešu primárně dohodou.

5. Smluvní strany sjednávají, že se tato smlouva řidl právním řádem CR. zejména zákonem č. 4S5/20OO Sb., O 
podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a zákonem č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném zněni.

6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v regisiru smluv dle zákona č 340/2015 Sb., o zvlášinlch podmínkách 
úČÍnno.<ui některých smluv, uveřejňování těchto sm/uv a o registru .smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu v .souladu s tímto zákonem uveřejni budoucí povinný, a to nejpozdéji do 30 kalendářních 
dnu od podpisu smlauvy V případě rtesplnéni tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru budoucí 
oprávněný.

y. Po uveřejnění v registru smluv obdrží budoucí cprávněný do datové schránky potvrzení od správce registru 
smluv. Potvrzení ob.sahuje metadata, je ve formátu.p^, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno 
kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že budoucí oprávněný nebude, kromě potvrzeni 
o uveřejněni .mlouvy v registru smlitv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

8. Při nakládáni s osobními údaji .se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraněfyzických osob v souvislosti se zpracováním o.^obnÍch údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně o.^obnich údajů).

9. S touto smlouvou vyslovila souhlas Rada města Mostu dne It. 4. 2019 usnesením d RmM/036S/8/20I9/A 
a dne 6. 6. 20 J 9 usne,<icnim RmM/0652/IJ/20l9, která tvoři přílohu č. 1 této smlouvy

!0. Smluvní .sírany prohlašuji, že uzavření této smlouvy se uskutečňuje dle jejich pravé a svobodné vuie a při jejím 
uzavíráni nikdo nezneužil tísné. nezkušeno.<iíÍ. rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, aby 
dal sobě nebo Jinému slíbil či pfiskytnout plněni, jehož majetková hodnota je k vz^emnému plněni v hrubém 
nepoměru. Na důkaz uthv připojuji své podpisy.

II Tato .^mlouw nabývá platnosti dnem podpisu oběma smbivmmi stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

II.
1, Pokud budoucí oprávnéný nezahájí plánovanou stavbu {vydáni mínimálné nepravomocného územního řízení, 
nebo uzavřeni veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní řízení, nebo doručení ohlá-^ní stavebnímu úřadu) 
do 48 mésíců ode dne uzavřeni této smlouvy, je budoucí povinný oprávnén od této smlouvy odstoupit.
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2. Neprodlení po dokončení plánované stavby, kterým s.e rozumí vydání kolaudačního souhlasu nebo jiný vznik 
práva započít s užíváním stavby, neJpozdSjl vSak do 12 měsíců po dokončení plánované stavby, je budoucí 
oprávněny povinen požádá budoucího povinného o uzav^ní smlouvy o zřízení služebnosti. Součástí této výzvy 
musí být geometrický plán pro vymezeni rozsahu služebnosti na pozemcích, který bude zpracován na náklady 
budoucího oprávněného. V bodu 2, čl. II. smlouvy o zřízení služebnosti budou uvedeny osoby, které geometrický 
plán vyhotovily a ověřily, číslo geometrického plánu, den jeho vyhotovení, den jeho schválení úředně 
oprávněným zeměměřičským ínžeaýrem a jeho jméno a příjmení, a den jeho schváleni Katastrálním úřadem 
pro Ústecký kraj, KaiasiráJním pracovištěm Most a v bodu 1. čl. V. smlouvy o zřízení služebností bude uvedena 
jako Jednorázová úplata čáf>tka vzniklá součinem zaměřeného vedení na pozemcích v a uvedené částky 
bez DPH, Pokud by součin výměry zaměřeného vedení na pozemcích v m^a uvedené částky, nedosáhl Částky
10.000, - KČ služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výii 10,000,“ Kč bez DPH. Smluvní strany 
se zavazují smlouvu o zřízení služebností uzavřít nejpozději do 14 měsíců po dokončení plánované stavby.

3. Pro případ prodleni budoucího oprávněného s plněním povinnosti požádat budoucího povinného o uzavření 
smlouvy o zMzení služebností neprodlené po dokončení plánované stavby, kterým se rozumí vydání kolaudačního 
souhlasu nebo Jiný vznik práva započít s užíváním stavby, nej později však do 12 měsíců po dokončeni plánované 
stavby, se ujednává právo budoucího povinného požadovat smluvní pokutu vy výši 10.000,- Kč.

4. Pro případ poruSení povinnosti budoucího oprávněného splnit daUl náležitosti potřebné k uzavření smlouvy
0 zřízeni služebnosti, zejména předložit vyhotovený geometrický plán pro vymezeni rozsahu služebností, 
se ujednává právo budoucího povinného požadovat smluvni pokutu ve výší 10.000,- Kč za každé porušení 
povinDosli.

5. Pro případ poruSení povinnosti budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebností do 14 měsíců 
po dokončení plánované stavby, sc ujednává právo budoucího povinného požadovat smluvní pokutu ve výši
10.000. . Kč,

6. U všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě platí, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
domáhal se úplné náhrady škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuty, včetně 
náhrady Škody přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost smluvní pokutou 
zajištěnou povinnost nebo odstranit závadný stav. Jednotlivé smluvní pokuty obstojí vedle sebe, lze Je ukládat
1 opětovné. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty ve výši vzniklé do n^ytí 
účinností odstoupení.

7. Pro případ prodlení budoucího oprávněného s plněním peněžitého závazku se ujednává právo budoucího 
povinného požadovat smluvni pokutu ve výší 0.03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8. Smluvni pokuty jsou splatné na základě výzvy doručené oprávněnému do termínu uvedeného ve výzvě.

lil,
1. Smluvní strany výslovné souhlasí s tím. aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním 
městem Most, která bude přístupná dle zákona Č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, ve znéní 
pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy a datum jejího uzavřeni. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, 
příjmení, daiu narození a místě trvalého pobytu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 106/1999 Sb„ a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších 
podmínek.

3. Sjednává se, že smluvni strany považuji povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou 
i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou Či n^josledy písemně oznámenou 
adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo sí jí v odběrní lhůté nevyzvedne, a to desátým 
doem ode dne vypraveni piseomosti.
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4, V pflpadě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo ^ stane neúčinné, zůstávají ostatní ustar^ovení účinná. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nelépe obsahu a smyslu ustanoveni původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, 
že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárrvé dohodoo.

5, Smluvní strany sjednávají, že se tato smlouva řídí právním řádem ČR, zejména zákonem Č. 485/2000 $b., 
o podmínkách podnikáni a o výkonu stárni správy v ene^etickýcli odvétvích a o zméné nékterých zákonů 
(energetický zákon) a zákonem Č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znénf.

6, Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláátnich podmínkách 
účinnosti nékterých smluv, uveřejňováni téchto smluv a o regísiro smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejni budoucí povinný, a to nejpozdéji do 30 kalendám ich 
dnů od podpisu smlouvy, V připadé nesplnění tohoto ujednáni může uveřejnit smlouvu v registru budoucí 
oprávněný.

2. Po uveřejnění v registru smluv obdrží budoucí oprávněný do datové schránky potvrzení od správce re^siru 
smluv. Potvrzení obsahuje metadata. Je ve formáru.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno 
kvalifikovaným Časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že budoucí oprávněný nebude, kromě potvrzení 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce re^stru smluv, nijak dále o této skutečnosti Informován.

8. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řidí Nařízením 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 
téchto údajů a o zrušeni smémlce 95^46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů).

9. S touto smlouvou vyslovila souhlas Rada města Mostu dne II. 4, 2019 usnesením č, RmM/0368/8/2019/B 
a dne 6. 6. 2019 usnesením RmM/0652/11/2019. která tvoří přílohu Č. I této smlouvy.

10. Smluvní strany prohlašuji, že uzavření této smlouvy se uskutečňuje dle Jejích pravé a svobodné vůle a pří 
jejím uzavírání nikdo nezneužil tísné, nezkušenosti, rozumové slabosii, rozrušení nebo lehkomyslností druhé 
strany, aby dal sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plněni, jehož majetková hodnota Je k vzájemnému plnění 
v hrubém nepoměru. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží budoucí oprávněný a jeden 
obdrži budoucí povinný.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

V Mostě, dne: 2 1 'Ofl* 2019

budoucí povinný;

V Ostí nad Labem, dne: 2 9 *07- 2019

budoucí oprůvTiěný: 
za společnost GasNet, s.r.o.
na základě plné moci společnost GridServíces. s.r,o.
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Příloha č. 1

Výpis z usnesení
8. schto Rady mésta Mostu ve funkčním období 2018 • 2022, která se konala dne 11.4.2019 

v zasedací místnosti Č. 101 budovy Magistrátu mésta Mostu

Usnesení č. RmM/036H/8/20l9 
Rada města 
A/ schvaluje
pro společnost GasNcl, s. r. o., IČO: 27295567, pro stavby:

„Řeko MS Most 
.,Reko MS Most 
..Řeko MS Most 
„Řeko MS Most 
„Řeko MS Most 
..Řeko MS Most

Liščí Vrch - 
Liščí Vrch - 
Liščí Vrch • 
Výsluní • 1. 
Výsluní - 2. 
Výsluní • 3.

1. etapa - kolektory"
2. etapa - kolektory“
3. etapa - kolektory“ 
etapa - kolektory“ 
et^a - kolektory“ 
etapa - kolektory“

výjimku z Pravidel statutárního města Mostu pro zřizování služebností a věcných břemen a to 
k^itoly 6, článku 6.1- uzavření SoBS o zřízení služebnosti/vécného břemene pravidel, takto: 
v oást. i > změnu lermínu zahájení stavby z 36 měsícá na 48 měsíců
v odsi. 2) změnu termínu podání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti/vécného břemene 
z 6 měsíců na 12 měsíců
v odst. 3) změnu termínu uzavřeni smlouvy o zřízení služebnosti/věcného břemene z 8 měsíců na 14 
měsíců
a dále v čl, 6.1 - prodleni s plněním povinností oprávněného/investora: 
v odst. I) až 3) změny výše smluvních pokut z 50.000 Kč na 10.000 Kč

s tím, že u výše uvedených staveb se jedná o umístění plynovodů do nové trasy a společnost 
GasNet, s.r.o. akceptuje ocenčni věcného břemene stanovené Pravidly statutárního města Mosiu pro 
zřizování služebností a věcných hř^icn. za poóminky dodrženi IkAiody o spolupráci při realizaci 
staveb č. 14/25/2017 zedne21.8. 2017.

B/ schvaluje
pro společnost GasNet, s. r. o,, IČO; 27295567, pro všechny stavby realizované v budoucnu, kdy se 
provádí rekonstrukce stávajících plynovodů ve stávající trase výjimku z Pravidel statutámiho města 
Mostu pro zřizování sliižebnosií a věcných břemen a to kapitoly 7 - cena služebnosti/vécného 
břemene pravidel, takto:
cena věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného dle § 16b 
zákona č. 151/21997 Sb.. o oceňování majeiku vc znění pozdějších předpisů, na každý dotčený 
pozemek, za podmínky koordinace s městem v podobě oprav povrchů stavbu dotčených pozemků 
nad rámec povinností vyplývajících ze zákona nebo v podobč koordinace Činnosti s ostatními 
správci inženýrských šití.



Příloha č-1

Výpis z usnesení
11. schú/ji Rady mčsta Mostu ve fimkíním období 2018 - 2022, která se konala dne 6,6.2019

v zasedací místnosti Č. 101 budovy Magistrátu mésta Mostu______________

Usnesení L KmM/0652/11/2019
Räda města
schvaluje
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, zřízení věcného břemene ve smyslu 
služebnosti spočívající v:
a) právu zřídil a provozoval na služebných pozemcích plynárenské zařízení,
b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti sc zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zazení
STL plynovod a přípojky na Částech služebných pozemků ppc. 4975/7, 4975/185. 4975/193. 
4975/195, 4975/198, 4975/200, 4975/201, 4975/205, 4975/208, 4975/209, 4975/2H, 4675/212, 
4975/222, 4975/225, 4975/282, 4975/297, 4975/382, 4975/428, 4975/438 a 4975/440 v k. ů. 
Most II, pro stavbu „Řeko MS Most - USČí Vrch - 2. etapa - kolektory**, v ul. Josefa Ševčíka, 
ul. Okružní, ul. Františka Malíka a ul. Bohuslava Vrbenského v Mostě, za úhradu za zřízení 
sřužebnosti ve výší 220 bez DPH (výše úhrady za zřízen/ siužeřmosíi však musí vždy čnút
v jedné smlouvě minimálně 10.000 Kč bez DPH); rozsah věcného břemene bude určen 
geometrickým plánem. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude obsahoval 
ujednáni o dalSích právech a povinnostech stanovených interním dokumentem Rady města Mostu 
,.Pravidla statutárního mésta Mostu pro rfizování služebností a věcných břemen** (včetně vyjimky 
2 téchto pravidel schválenou RmM dne 11. 4. 2019, usn.č, RmM/0368/8/2019/A pro 6 staveb 
v r^ci vymistění z kolektorů).
Zřízení služebnosti je podmíněno respektováním vyjádření:
Odbor rozvoje a dotací - oddělení dota/^í stratu mésta Mostu:
- na ppc. 4975/185, 4975/195. 4975/198, 4975/200, 4975/208, 4975/209, 4975/211, 4975/212, 
4975/222, 4975/282,4975/428,4975/438 a 4975/440 v k. ú. Most 11 byl realizován projekt z OPŽP 
„Revitalizace sídlištní zeleně na Liščím Vrchu*', udržítelnost do 30. 6. 2025 - podmínky k ochraně 
zeleně bu<k>u tvořit přílohu smlouvy
Odbor životního prostředí a mimořádných události Ma^istráru města Mostu:
- v^kop bude v blízkosti stromů veden mimo jejich ochranné pásmo a při výkopových pracích 
budou dřeviny ochráněny před poškozením dle ČSN 839061 ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích.
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