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SMLOUVA 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uzavřená v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikáni a o výkonu 
státnl správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve zněnl 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 1785 - 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

mezi smluvnimi stranami: 

Statut.lm! město Teplice 
se sídlem: Náměstí Svobody 2, Teplice, 415 95 
ICO: 00266621 
DIC: CZ00266621 
Zastoupeno: 
Bankovní spojení: 
člslo účtu. 

Jaroslavem Kuberou, primátorem 
Komerční banka 
19-226501/0100

dále jen „budoucí povínný" 

a 

RWE GasNet, s.r.o. 
Sldfo: Ústí nad Labem, Klfšská 940, PSČ: 401 17 
Spisová značka: 
ICO: 

C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
27295567 

DIC: CZ27295567 

Zastoupena na základě plné moci společností: 

RWE Distribučni služby, s.r.o. 
Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně 
ICO: 27935311 
DIC: CZ27935311 
zastoupená: 

dále jen „budoucí oprlivněný" 

I. 

Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků dle KN parc. č. 4427/1 o celkové 
výměře 16.525 m2, parc. č. 4440 o celkové výměře 1.253 m2, parc. č. 4439 o celkové výměře 1.185 
m2, parc. č. 4443 o celkové výměře 4.007 m2 zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Teplice, obec Teplice, 
u Katastrálního úřadu pro ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice (dále jen „budoucí služebné 

pozemky"). 

Budoucl povinný provede v souladu s pr/slušnými ustanoven/mi zákona č. 183/2006 Sb., o územnlm 
· plánováni a stavebním i'ádu, ve znění pozdějšlch predpisů (dále jen „stavební zákon"). stavbu

plynárenského zařízení „REKO MS Teplice - Josefa Suka 7700072287" včetně jeho součásti,
pi'fs lušenstvf, opěrných a vytyčovacích bodu (dále jen „plynárenské zařízení") na budoucích
služebných pozemcích. Trasa plynárenského zařízeni je vyznačena v kopii katastrální mapy, jež tvorl
nedílnou součást této smlouvy.

li. 

Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačnlho souhlasu 
k plynárenskému zařízení, nebo jiného dokladu vydaného (potvrzeného) stavebnlm úřadem, kterým se 
prokáže, že lze stavbu plynárenského zarfzenf užívat, nejpozději však 31.12.2020 uzavřou, v souladu 
s ustanovením § 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 



li. 

Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do jednoho roku po doručeni kolaudačního souhlasu 
k plynárenskému zařízení, nebo jiného dokladu vydaného (potvrzeného) stavebnlm úřadem, kterým se 
prokáže, že lze stavbu plynárenského zaflzenf užívat, nejpozději však do 31.12.2020 uzavřou v souladu 
s ustanovením § 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanoveními § 1257 - 1266 a 1299 - 1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, smlouvu o zflzenl věcného břemene (dále jen „smlouva o VB'1, jejímž pl'edmětem bude 
k budoucím služebným pozemkům na dobu neurčitou úplatně zřízeno věcné břemeno ve smyslu 
služebnosti spočfvajlcl v: 

a) právu zfldit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zaflzenf,
b) právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním,

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
(dále jen „věcné bfemeno'1.

Smluvní strany se dále dohodly na rozsahu věcného bl'emene 1 m na obě strany od půdorysu 
plynárenského zařízení. Geometrický plán, kterým se vyznačí část budoucích služebných pozemků 
dotčených věcným bl'emenem, nechá na své náklady vyhotovit budoucí oprávněný. 

Budoucí oprávněný se zavazuje vyhotovit a zkompletovat příslušný počet výtisku smlouvy o VB a 
prokazatelně je doručil budoucímu povinnému. 

Budoucí povinný se zavazuje nejpozději do 30 dnů od jejího doručeni smlouvu o VB podepsat, přičemž 
na jejím prvopisu úledně ověll svůj vlastnoručnl podpis, a prokazatelně ji doručil budouclmu 
oprávněnému, který následně podá návrh na zápis věcného bl'emene do katastru nemovitostí. 

Úplata za zřízeni věcného bl'emene bude poukázána ve výši 370,- Kčlm2 včetně DPH za každý 
započatý metr čtverečný budoucího služebného pozemku dotčeného uloženým plynárenským zařízením 
vč. jeho ochranného pásma a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude budoucímu oprávněnému od 
katastrálního úfadu doručeno vyrozuměni o provedení zápisu věcného blemene do katastru 
nemovitosti. 

Je-li budoucí povinný plátcem daně z přidané hodnoty a hradí-li úplatu za zllzení věcného břemene 
budoucí oprávněný, bude smlouva o VB vyhotovena tak, aby splňovala veškeré náležitosti daňového 
dokladu vyžadované aktuálně platnými právními předpisy. 

Budoucí oprávněný se zavazuje věcně břemeno přijmout a budoucí povinný se zavazuje výkon těchto 
práv trpět. 

Ill. 

Náklady spojené s běžným udržováním budoucích služebných pozemků ponese budoucí povinný. 
Náklady spojené se zllzenlm věcného břemene ponese budoucí oprávněný. 

IV. 

Budoucí povinný se pro pflpad převodu vlastnického práva k budoucím služebným pozemkům na třeli 
osobu před uzavl'enfm smlouvy o VB zavazuje postoupil za souhlasu budoucího oprávněného na tuto 
tl'etl osobu současně i tuto smlouvu, případně zajistit uzavl'enl nové smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízeni věcného bl'emene za shodných podmínek mezi budoucím oprávněným a touto tl'etl osobou.
V opačném případě vzniká budoucímu oprávněnému nárok na náhradu škody způsobené porušenlm
povinnosti z této smlouvy vyplývajících.
Budoucí oprávněný se pro případ převodu vlastnického práva k plynárenskému zařízeni, případně jeho
části, na tl'etl osobu pl'ed uzavřením smlouvy o VB zavazuje postoupil za souhlasu budoucího povinného
na tuto třetí osobu současně i tuto smlouvu, pllpadně zajistit uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízeni věcného břemene za shodných podmínek mezi budoucím povinným a touto třetr osobou.

v. 

Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovité věci v důsledku výkonu výše uvedených práv z věcného 
blemene provozovatele distribučnl soustavy majetková újma nebo je-li omezen v užíváni nemovité věci, 
má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu včetně úhrady nákladů na vypracováni znaleckého 
posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele distribuční soustavy, který způsobil 
majetkovou újmu nebo omezeni užíváni nemovité věci, do 6 měslcú ode dne, kdy se o tom vlastník nebo 
nájemce dozvěděl. 
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IV. 

Budoucí povinný se pro pflpad pfevodu vlastnického práva k budoucímu služebnému pozemku na tleli 
osobu před uzavfenim smlouvy o VB zavazuje postoupit za souhlasu budoucího oprávněného na tuto 
třeli osobu současně i tuto smlouvu, případně zajistit uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o 
zflzeni věcného břemene za shodných podmínek mezi budoucím oprávněným a touto třetí osobou. 
V opačném případě vzniká budouclmu oprávněnému nárok na náhradu škody zpúsobené porušen lm 
povinností z této smlouvy vyplývajfclch. 
Budoucí oprávněný se pro přlpad převodu vlastnického práva k plynárenskému zařízeni, přlpadně jeho 
části, na třeli osobu před uzavfenlm smlouvy o VB zavazuj!l, postoupit za souhlasu budoucího povinného 
na tuto třeli osobu současně i tuto smlouvu, přlpadně zajistit uzavřeni nové smlouvy o budoucl smlouvě 
o zřízeni věcného břemene za shodných podm Inek mezi budouclm povinným a touto třeli osobou.

v. 

Smluvní strany se dohodly, že budoucí oprávněný včetně všech jim určených osob je v souvislosti 
s realizaci stavby oprávněn provádět na budoucím služebném pozemku dočasné výkopy a další práce. 

Předpokládané termíny realizace: zahájeni prací - 05/2017 
ukončeni pracl - 08/2017 

VI. 

Pokud byl budoucí povinný nebo uživatel nemovité věci v důsledku výkonu práv budouclho oprávněného 
jako provozovatele distribuční soustavy omezen v souladu s touto smlouvou v obvyklém užíváni 
nemovité věci nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. Právo 
na náhradu lze uplatnit u provozovatele distribuční soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezeni nebo újmě 
došlo, jinak právo zaniká. 

Provozovatel distribučni soustavy je povinen co nejvice šetřit práv vlastniků dotčených nemovitosti a 
vstup na jejich nemovitost jim oznámit Po skončeni pracl je povinen uvést nemovitost do předchozlho 
stavu, nebo neni-li to možné s ohledem na povahu provedených pracl, do stavu odpovldajiclmu 
předchozlmu účelu či uživání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastnlku nemovitosti. Po 
provedeni odstraněni nebo okleštěni stromovl je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého 
klestu a zbytků po těžbě. 

VII. 

Tato smlouva se vyhotolfuj'ě:: ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrž! budoucí oprávněný a dva 
budouci povinný. 
Budoucí povinný potvrzuje platnost právního úkonu dle znění§ 41 zákona o obcích č. 128/2000 
Sb. touto doložkou: Uzavření této Smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Teplice 
usn. č. 0781/15 - 2) ze dne 2. 10. 2015 ve znění usn. č. 0309/15 ze dne 8.4.2016. 

V Tepliclch dne .<.f..'ť. _r:;,_f01G V Plzni dne .. 1::?.:.S.:.:.'l...o" '-

Jaroslav Kubera 
primátor 

Pfilohy Přehled stavbou dotčených pozemkú města Teplice 
Zákres trasy plynárenského zařízeni do katastrální mapy 
Usneseni RM Teplice č.0781/15-2) ze dne 2.10.2015 
Usneseni RM Teplice č.0309/15 ze dne 8.4.2016 

RWE Distribuční s1užby, s.r.o. 

Plynárenská 499/1 
657 02 Brno $ 




