2019/0820/00M/MST

Smlouva o smlouvě budoucí 0 zřízení služebnosti inženýrské sítě
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely
podle ustanovení 5 1785 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, ausnesení Rady
městské části Praha 4 č. 15R-668/2019 ze dne 21. 8, 2019
smluvní
tyto
strany:

Česká telekomunikační infrastruktura &. s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623,
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

<

IČ: 04084063

DIČ: czo4084063
zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 3. 2019

společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5803
se sídlem Praha 10, U Záběhlického Zámku 233/15, PSČ 106 00

IČ: 25740253
DIČ: 0225740253
zastoupená

na základě substituční plné moci ze dne 23. 1 1. 2018

(dále jen „budoucí oprávněná“)

a
městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 140 46

IČ: 00063584,
DIČ: C200063584

zastoupená Bc. Michalem Hrozou,

na základě plné moci ze dne 15. 51 2019

bankovní spojení:

číslo účtu:
(dále jen „budoucí povinná“)
(obě dále též „smluvní strany“)

Čl. 1
1.1. Budoucí povinná prohlašuje, že pozemek
parc. č. 1178/1 o výměře 588 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, památkově chráněné území, v k. ú. Michle? obec Praha, zapsaný u Katastrálního
úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha na LV
1553, přešel podle zákona
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví
obcí, ve znění
pozdějších předpisů, do vlastnictví obce hlavního města Prahy, a podle ust. š 19 odst. 1 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě vyhlášky
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města
Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, byl svěřen do správy městské části Praha 4, která při nakládání s ním vykonává
všechna práva a povinnosti vlastníka a rozhoduje, s výjimkou ust.
© 18 vyhlášky č. 55/2000

Sb., o všech majetkoprávních úkonech v plném rozsahu.
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1.2. Budoucí povinná prohlašuje a budoucí oprávněná bere na vědomí, že pozemek je zatížen
věcným břemenem podle listiny Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 28. 8. 2013
ve prospěch společnosti UPC Česká republika s.r.o.; dále je

a v rozsahu dle

zatížen věcným břemenem podle listiny Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 28. 1. 2016
ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.;

a v rozsahu
tak, jak je zapsáno na LV 1553.

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

1.3. Budoucí oprávněná je podle Zákona č.

podnikatelem zajišťujícím veřejnou komunikační síť pro území České republiky, což ji
opravňuje k výkonu oprávnění uvedených v € 104 Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

komunikacích, jak vyplývá z osvědčení Českého telekomunikačního úřadu č.

Čl. 11

.
2. 1 .

Budoucí

investorkou

je

oprávněná

„16010-030270,

stavby

RVDSLI602_A_A_PANK2177_MET“ realizované na pozemcích parc. č. 1178/1, 3185/1,
3185/2, 3185/12 a 3185/13, všechny k. ú. Michle (dále jen „stavba“). Účelem této stavby je
zřídit a provozovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě a výstavba nového rozvaděče
SIS900D se sloupkem měření. Stavbou bude dotčen mimo jiné i pozemek uvedený v odstavci
1.1. ČIA 1 této smlouvy (dále jen „služebný pozemek“).
2.2. Návrh řešení a předpokládané umístění stavby zobrazuje situační plán, který je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Předpokládaná délka úložné trasy na touto smlouvou
dotčeném pozemku je cca 28 m. Budoucí oprávněná je povinna provést stavbu pouze v souladu
se zakresleným umístěním stavby Vpříloze č.

1

této smlouvy. Odchylně od zakresleného

umístění stavby lze stavbu provést pouze po dohodě smluvních stran ve formě dodatků k této

smlouvě.
2.3. Stavba bude zahájena podle harmonogramu stavby stanoveného budoucí oprávněnou.
Tento harmonogram je budoucí oprávněná povinna doručit odboru obecního majetku budoucí
povinné kpísemnému schválení minimálně třicet (30) dnů před zahájením stavby. Pokud
budoucí oprávněné nebudou doručeny připomínky budoucí povinné k tomuto harmonogramu
do patnácti (15) dnů před zahájením stavby, bude hannonogram považován za schválený. Pro
případ

nezaslání

harmonogramu

nebo

nedodržení

termínu

dokončení

stavby

v tomto

harmonogramu stanoveném smluvní strany sjednávají, Že budoucí povinné vzniká právo na
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,— Kč za každý i započatý den prodlení. Pokuta bude
splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy budoucí povinné budoucí oprávněné
k zaplacení. Smluvní strany dále sjednávají, že smluvní pokuta nebude uplatněna v případě, že
k nedodržení harmonogramu stavby dojde z důvodů zapříčiněných vyšší mocí, jejichž vznik
nebylo

možné

předvídat. Každou

písemně oznámit budoucí povinné.

změnu

harmonogramu je

budoucí

oprávněná

povinna

oprávněná je povinna zaslat shora uvedený

Budoucí

harmonogram vjednom (1) vyhotovení též k rukám vedoucího odboru životního prostředí
a dopravy Úřadu městské části Praha 4 (dále jen OŽPAD).
2.4. Budoucí povinná prohlašuje, že touto smlouvou dává budoucí oprávněné souhlas vlastníka
dotčené nemovité věci s umístěním & provozováním výše uvedené stavby za podmínky, že toto
umístění a provozování bude v souladu s příslušným územním rozhodnutím. Současně budoucí
povinná uděluje budoucí oprávněné i osobám, které budoucí oprávněná zmocnila, souhlas ke
Čl.
vstupu na předmětný pozemek za účelem realizace stavby, a to za podmínek uvedených v
IV odst. 4.4. této smlouvy. Budoucí povinná souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro
správní řízení jako vyjádření účastníka.
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Čl. 111
3.1. Smluvní strany se dohodly, Že za účelem
provedení stavby uvedené v odstavci 2.1. Čl. 11
této smlouvy a zajištění jejího
provozu, údržby a oprav uzavřou podle 5 104 odst. 1, odst. 3
zákona č. 127/2005 Sb., v pl. znění, smlouvu o zřízení
služebností inženýrské sítě (dále jen
„smlouva o Zřízení služebnosti“), kterou budoucí povinná zatíží část
pozemku parc. č. 1178/1,
ostatní plocha, jiná plocha, památkově chráněné
území, v k. ú. Michle, obec Praha, ve prospěch
budoucí oprávněné služebností, jejímž obsahem bude
právo zřídit aprovozovat podzemní
komunikační vedení veřej ne' komunikační sítě v zatížené části
pozemku.
3.2. Skutečný rozsah služebností
vymezí geometrický plán, který bude vyhotoven po dokončení
stavby provedené souladu se zakresleným umístěním stavby v situačním
plánku, který je
přílohou této smlouvy, a stane se nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské
sítě. Vyhotovení tohoto geometrického
plánu zajistí budoucí oprávněná, která rovněž
ponese
náklady s tím spojené.
3.3. Budoucí oprávněná se zavazuje
práva odpovídající shora vymezené budoucí služebnosti
přijmout a budoucí povinná se zavazuje tato omezení svého vlastnického
práva strpět.
3.4. Služebnost bude zřízena na dobu
určitou, a to na dobu umístění stavby v pozemku.

Čl. IV
4.1. Budoucí oprávněná zajistí a uhradí
vybudování nového povrchu pozemků dotčených
stavbou, tedy nejen pozemku uvedeného v Čl. I odst. 1.1 této
smlouvy, nýbrž všech pozemků
dotčených předmětnou stavbou. Obnovení krytů chodníků a vozovek
provede oprávněná
v souladu s ustanoveními „Zásad a technických
podmínek pro Zásahy do povrchů komunikací

a pro provádění výkopů a zásypů rýh
inženýrských sítí“ schválených usnesením Rady hl. m.
č.
95
dne
31.
1. 2012 ve znění usnesení Rady hl. m.
ze
Prahy
Prahy č. 127/2014 ze dne 28. 1.
2014, a to nejpozději do protokolámího předání opraveného
krytu všech pozemků dotčených
stavbou vlastníkovi nebo správci těchto
pozemků, případně do vydání kolaudačního souhlasu
příslušným stavebním úřadem, nebo do podání oznámení záměru započít s užíváním
stavby
příslušnému stavebnímu úřadu, jinak je budoucí povinná oprávněna
zajistit obnovení krytů
chodníků & vozovek dotčených předmětnou stavbou v souladu
s uvedenými zásadami & budoucí
oprávněná je povinna uhradit budoucí povinné náklady, které jí ztéto činnosti vzniknou.
Budoucí oprávněná je povinna písemně
vyzvat OŽPAD kúčasti jeho zástupce na předání
obnovených krytů chodníků & vozovek dotčených stavbou jejich vlastníkovi nebo
správci, a to
nejméně pět (5) dnů před tímto předáním.
4.2. Při provádění stavby zajistí budoucí
oprávněná ochranu stávajících dřevin a jiné zeleně
v souladu s ČSN 839061 - Technologie
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích. V
případě, že se stavba dotkne stávajících dřevin
a zeleně, budou budoucí oprávněnou na její
náklady nahrazeny novými dřevinami a zelení, a to

bez zbytečného odkladu
po dokončení stavby.
4.3.

Budoucí

oprávněná zajistí, aby výkopy prováděné v rámci stavby byly
ohrazeny
zábranami
a v noci řádně osvětleny. Dále je povinna zajistit umístění
plůtkovými
dopravního
značení TP 66 (zásady
pro přechodné dopravní značení) a opatřit přechody k bytovým domům
ocelovými mobilními lávkami pro pěší. Okolí stavby bude
po celou dobu stavby udržováno
v přiměřeném pořádku a čistotě. Stavební
práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod.
tak, aby v souvislosti s nimi nebyl překročen hygienický limit
pro stavební hluk ve venkovním
chráněném prostoru staveb.
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4.4. Budoucí oprávněná je povinna si při vstupu a vjezdu na pozemek počínat tak, aby
nedocházelo ke škodě na majetku budoucí povinné. V případě, že ke škodě dojde v důsledku
činnosti budoucí oprávněné, jejích zaměstnanců či spolupracovníků, je budoucí oprávněná
takto

způsobenou

škodu povinna uhradit budoucí povinné v plné výši,

a to neprodleně

na základě písemného požadavku budoucí povinné na zaplacení, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů
ode dne doručení tohoto požadavku.
4.5. Případné stavební úpravy, plánované opravy či rekonstrukce předmětné stavby na pozemku
speciňkovaném v Čl. 1 odst. 1 této smlouvy je budoucí oprávněná povinna ohlásit budoucí

povinné a předat jí předem do 15 dnů před zahájením prací závazný harmonogram provedení
prací. Budoucí oprávněná je povinna zajistit, aby při provádění prací byly dodržovány pořádek
a čistota & nebyly pracemi zatěžovány sousední pozemky nebo komunikace.

4.6. Budoucí oprávněná bude povinna zaplatit budoucí povinné za každé porušení kterékoliv
_

povinnosti sjednané v odst. 2.2. Čl. II a v odst. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. a 4.5. Čl. IV této smlouvy
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, která bude splatná do deseti (10) dnů od doručení výzvy
budoucí povinné k zaplacení budoucí oprávněné. Tímto ujednáním není dotčen nárok budoucí
povinné

nebo

třetích

osob

na

náhradu

škody

vzniklé

v souvislosti

s umístěním

stavby,

případnými stavebními úpravami, opravami či rekonstrukcí, kterou uhradí budoucí oprávněná
budoucí povinné, nebo třetím osobám neprodleně po prokázání škody na základě písemného
požadavku poškozeného.

Čl. V
5.1. Smluvní strany se dohodly, Že služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu, jejíž výše
bude stanovena na základě znaleckého posudku, který nechá vypracovat budoucí povinná na
náklady budoucí oprávněné, a to v závislosti na skutečném rozsahu služebnosti, vymezené
geometrickým plánem. Takto stanovená výše úplaty bude navýšena o daň z přidané hodnoty
v aktuální zákonné výši. Tuto částku se budoucí oprávněná ze služebnosti zavazuje uhradit
budoucí povinné ze služebností do třiceti (30) dnů ode dne oboustranného podpisu smlouvy
o zřízení služebností. Den oboustranného podpisu smlouvy se považuje za den uskutečnění
zdanitelného plnění, ke kterému vystaví budoucí povinná fakturu - daňový doklad. Faktura daňový doklad bude obsahovat předepsané náležitosti podle ust. š 29 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a jako číslo objednávky bude mít
uvedeno číslo smlouvy o zřízení služebností. Úhradou platby se pro účely této smlouvy rozumí
den připsání výše uvedené jednorázové úplaty na účet budoucí povinné.
5.2. Návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí nesmí být podán budoucí
oprávněnou dříve, než bude uhrazena jednorázová úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě
podle odst.

5.1. tohoto článku. Pokud by budoucí smlouva obsahovala nesprávnost nebo

nejasnost nebo formální nedostatek nebo byla shledána příslušným katastrálním úřadem za
nezpůsobilý podklad pro vklad služebnosti inženýrské sítě k pozemku do katastru nemovitostí,
uzavřou smluvní strany bez zbytečného odkladu dodatek k budoucí smlouvě nebo novou
budoucí smlouvu ve znění, které nebude obsahovat namítané nesprávností nebo nepřesnosti
nebo skutečnosti, které způsobily, že na základě budoucí smlouvy nebylo možno provést vklad
služebnosti inženýrské sítě k pozemku do katastru nemovitostí . Za tímto účelem smluvní strany
předcházejí zamítnutí návrhu na vklad především zpětvzetím návrhu na vklad & souhlasem
druhého účastníka vkladového řízení se zpětvzetím návrhu na vklad.
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Čl. VI
6.1.

Budoucí

oprávněná je

povinna

zaslat

budoucí

povinné

kopií

souhlasu

příslušného

stavebního úřadu s užíváním dokončených staveb nebo kopii jiného dokladu opravňujícího
k užívání předmětných staveb, a to do jednoho (1) měsíce od udělení tohoto souhlasu nebo

vydání j iného dokladu; dále je budoucí oprávněná povinna zaslat budoucí povinné vyhotovený
geometrický plán s vyznačením služebnosti inženýrské sítě, a to v počtu čtyř (4) originálů bez
zbytečného odkladu po jeho vyhotovení.

6.2. Budoucí povinná a budoucí oprávněná se dohodly, Že budoucí povinná předloží budoucí
oprávněné návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě opatřený geometrickým plánem
do

nejpozději
k užívání

šesti

(6) měsíců od udělení souhlasu sužíváním staveb či jiného dokladu

staveb resp.

do

šesti

(6)

měsíců ode

dne,

ve kterém budoucí povinná obdrží

od budoucí oprávněné vyhotovený geometrický plán, podle toho, která skutečnost nastane
:

později.
6.3. Budoucí povinná a budoucí oprávněná se zavazují uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti,
jejíž podstatné náležitosti stanoví tato smlouva o smlouvě budoucí, ve lhůtě devadesáti (90) dnů
ode dne, kdy budoucí povinná předloží budoucí oprávněné spolu s geometrickým plánem návrh
smlouvy 0 zřízení služebnosti.
6.4. Právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě nabude budoucí oprávněná ke dni podání
návrhu na vklad tohoto práva do katastru nemovitostí, přičemž do vydání pravomocného
rozhodnutí katastrálního úřadu jsou smluvní strany svými projevy vázány.
6.5.

Návrh

na

vklad

práva

věcného

břemene

do

katastru

nemovitostí

podává

budoucí

oprávněná, která rovněž hradí náklady s tímto vkladem spojené. Budoucí oprávněná je povinna
též hradit náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku k ocenění služebnosti dle C1.
V odst. 5.1.
6.6. Budoucí povinná uděluje budoucí oprávněné podle ust. Š 441

zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, plnou moc k podání návrhu na vklad práva odpovídajícího věcnému
břemeni do katastru nemovitostí, a to v souladu se zněním smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.

Čl. VII
7.1. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, zejména odstoupení od smlouvy, se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou i tehdy, jakmile pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručítelnou, přičemž adresát svým jednáním doručení písemnosti zmařil
nebo její přijetí odmítl.

7.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po dvou vyhotoveních.
7.3.

Tuto

smlouvu je

možno

měnit

vzestupně

pouze

číslovanými

písemnými

dodatky,

podepsanými zástupci obou smluvních stran.
7.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru zajistí budoucí povinná.

5

_

7.5. Strany této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné
vůle.

Smlouvu si před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují

vlastnoručními podpisy.

Přílohy:
č. 1 - situační plán úložné trasy na pozemku parc. č. 1178/1
č. 2 - plná moc Bc. Michala Hrozy
č. 3 - plná moc společnosti TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

č. 4 - substituční plná moc

V Praze dne:

:

' 9 '09' 2019

V Praze dne:

za bUdOUCí OP

1 9, 09. 2019

za budoucí povinnou:

Bc. Michal Hroza
na základě substituční

moci

místostarosta
v plné moci

r-Íw—x pkopmní člcnm'é Zaštupilclstvfl mčztskó č'kli Prahu 4
|le\lť|1|1. žc Nvu v případě (chom právního úkonu “»phnxny
„„LMHL-xn' 11'4 ný \'1“»1.)mu\'cníš43 '1;'|krna č. IJI/ZUOO Six
„\W—..„nm

1r'1'rll/ÍC.
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Příloha č. 1 - situační plán úložné trasy na pozemku parc. č. 1178/1
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Příloha č. 2: plná moc Bc. Michala Hrozy

|

\
l

Měm-kd čás! Praha 4

Irena Michalmva'
smraxrlm

V Praze dne 15.května 2019
C].: OKAS/IM/42/19/OPR

PLNA MOC
".

Městská část Praha 4.

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 — Krč.
140 46, IČ 00063584. zastoupená starostkou Irenou Michalcovou

PSČ

zmocňuje na základě Usnesení Rady městské části Praha 4 č.10R-354/2019
ze dne 15.5.2019 Bc. Michala Hrozu. místostarostu městské části Praha 4.
aby po dobu výkonu funkce místostarosty městské části Praha 4 a po předchozím
rozhodnuti příslušných orgánů městské části Praha 4 právně
jednal jménem městské
části Praha 4 voblastí věcných práv a relativních
majetkových práv. pokud je
předmětem právního jednáni nemovitost. a dále aby zastupoval městskou část Praha
4 před správnlmi úřady vřízenich
týkajlcích se nemovíiostí. Zejména se jedná
o kupní smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o výpůjwe,
smlouvy darovací. smlouvy
o právu stavby, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o zřízení
předkupního
práva, dohody spoluvlastníků, smlouvy o nájmu, smlouvy o pachtu. smlouvy

o stavebních úpravách nemovitosti uzavíraných s nájemcem čí budoucím nájemcem.
smlouvy o smlouvách budoucích. o změny a ukončenl smluv, o zákaz zcizení.

a zákaz zatížení, o prohlášeni vlastníka, o souhiasy vlastníka, o
návrhy a žádosti
správním úřadům (např. návrh na vklad do katastru nemovitosti), o oznámení záměru
hl. m. Praze rozhodnout o majetkoprávnlch úkonech.

starostka městské části Praha 4

Plnou moc přijímám:

Bc. Michal Hroza
místostarosta městské části Praha 4

8

Příloha č. 3: plná moc společnosti TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

'

PLNA MOC
Českb telekomunikační

Infrastruktura

podle práva České republiky,
IČO: 04084063.

se

a.s.

sídlem

akcnová společnost založená a existujici

Praha 3,

Olšanská

DIČ. CZMOB4063.

2681/6,

PSČ

130 00.

zapsaná vobchodnlm relsu'iku vedeném Městským
soudem vPraze pod spz. 820623. zastoupena Ing
Fihpem Cábou
mistopledsedou
představenstva a Michalem Franklem uchem představenstva
(dále jen ,Dnocnml').

;

zmocňuje
TEMO-TELEKOMUNIKACE s.:., akonová společnos! založená &
axustujlci podia práva
Ceske !epubhky, se sídlem U Záběhlického zámku 233/15 Praha 10. IČO. 25740253
DIČ CZ25740253. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze
pod spz B 5803
(Gaie jen .Zmocněnec").

k tomu. aby na základě RAMCOVÉ SMLOUVY O DILO

na výstavbu

údržbu a opravy

veřejné komunikační sítě uzavřené mezi Zmocniteiem & Zmocněncem („Smlouva'),
.

unupoval Zmocmtele a činí! jmónom Zmocnnete právni ;ednání ve vztahu
k plislušným správním orgánům,
k orgánům místní správy. samosptávy jakož
ktřetim
uve vztahu
osobám
vrámov vykonávánl činností
Zmocnénoe jakozto
Zhotovitel:: dle Smlouvy na územi České republiky,

.

oznamova! jménem Zmocnitele vlastníkům nemovitostí
dotčeným pvovádénlm Díla.
nebo
uživateiúm
případné
spfávcům
č:
nemovnosti,
takových
vstup
vjezd
na nemovitost
a
dalšich
provádění
činnosti
die
ustanovení
104
zákona
5
:: elekuomckých komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. ve znění
pozdějších předpisů (.Zbkon o elektronických komunikacich'),

.

pfojednával s vlasmlky nemovrlosu zřízení věcných břemen k pozemkům ů stavbám
dotčeným prováděním Díla dle Smlouvy. a lo v souladu se Smlouvou &) v souiadu se
Zákonem o elektronických komunikacích sděloval vlastnlkům nemmntostí
dotčeným
prováděním Dlla, že nemovitost pe zatížena právem věcného břemene, klevé svědčí
Zmocnnell a vlastníkům nemovitosti dotčeným prováděním Díla oznamoval že takové
právo ie titulem. ktery“ Zmocmtele & v jeho zastoupenl rovněž Zmocnénce opravňuje ke
vstupu na nemovitost dotčenou prováděním Díla a k provádění činnosti v souladu se
Zákonem o elektronických komunikacích nalv dotčených nemovitostech.

-

-

čónil veškerá právní pednáni sméřujicl ke zřlzeni věcných břemen k nemovnosmm
dotčeným prováděním Díla Smlouvy rozhodnutlm vyvlastňovacmo úradu
a to
v souladu se Smlouvou, a v souladu se Zákonem o elektronických komunikaclch
uzavíral ;menem Zmocnuele s vlastníky dotteny'ch nemovnosh
smlouvy o smlouvě
o zřízení služebnosn jakož | smlouvy o ziizeni služebnosti a smlouvy
czrušenl služebnosti. smlouvy o umísléni zařízení velemé komunikační sítě č:
]mé
anulouvy k pozemkům nebo stavbám dotčeným prováděním Díla dve Smlouvy
budoucí

výhvadné v souladu

se Smlouvou gřlčemž bez gregqumq Lígemngg souhiasu
Zmocnnlete 'e ggrávnén v lakog'chgmlgg/éghgggggl Šáygzgg
g_tíži zmocnitele 'ehož
výše negřesáhne 200000 - Kc (sloxy dvě stě lrsic korun 6eskýgh)_
-

s viastníky
komumkaém sné
projednával

dotčených

nemovnasti

umí5lění

kuncového

budu

vařené

*

iČU 04084061 DIC czoaoawsa

9

i

.

uzavírat jménem Zmocnitele s třetími osobam: smlouvy o stanovení rozhraní
veřeiné

komunikační sítě.

“

.

Zmocnnele

zastupoval

vřízeni

o

vkladu,

povolení

výmazu

ci

záznamu

služebnostilvěmého blbmene před přisiusným katastráhim úřadem.
.

činil

veškerá právni jednání. včetně přebírání písemnosti,
směřujte! k vydání
rozhodnutí o umístění stavby či územního souhlaau ve vztahu ke všem částem díla dle
Smlouvy, a to Mně zajištěn! vydání veškerých aprávnlch rozhodnutí, povolení.

souhlasí: a vyjádření orgánů veřejné správy. správců síti, Mastnlků či uživatelů

nemovitosti, a vyhotovení dalších příslušných podkladů, let jsou pm vydání takového
rozhodnutí (: umístěn! stavby či územmho souhlasu potřebné.
.

zaslupovai Zmocnitels při prohlídce stavby a činil veškerá právní jednání směřujte!
k tomu. aby Zmocnitel získal veškerá povolení a souhlasy dle zákona (:, 183/2006
Sb..
o územnlm plánovánl a stavebním řádu (stavebnl zákon)
nezbytné !( řádnému uživánl
díla zhotoveného Zmocněnccm dle Smlouvy : Zmocmtele ve
správném fizenlch
ozískénl povoleni a souhlasí: dle zákona č.
stavebnlm

řádu

(stavební zákon)

183/2006 Sb., o územním plánování a

nezbytných křádnému

užlváni díla zhotoveného

Zmocnéncem dle Smlouvy zastupoval.

_,
.

prováděl vytýčenl Inženýrských sítí v konkrétnlm
k existenci jím budované komunikační sltě.

.

proyednával podmínky stanovené ve správním řízení, týkajicf se zvláštního užívání
nemovitosti, činil veškeré právní úkony směha'lci k vydáni veškerých
spfávnleh rozhodnuti. povolen!, souhlasů & vyjádřen! orgánů veřejné spvávyn správců
sm. nebo vlastníků či uživatelů nemovitostí, ktevá isou nezbytná k provedení Díla dle
Smlouvy.

misii

stavby

a

vyjadřoval

se

dotčených

-

zastupoval

-

zastupoval Zmocmtela v rizeních o úhradě poplatku za užíván! veřejného prostranství
»
před příslušným smávoem daně dle zákona č 280/2009 Sb daňový řád
.

.

projednával podmínky k umožnění záchranného archeoioglckého výzkumu,

-

činil

Zmocnitele zexména před pilslušnými správnlmi
orgány, jakož i před
orgány samosprávy. vlastníky a správci dotčených nemovitosti pň ohtašovánl havárií a
poruch na veřejné komunikační síti a takové havárie a poruchy na veřejné
komunikační mí následně opravoval.

veškerá

samouatného

právni

jednání

nwm.:

směřující

místa

nebo

k

vydání

rozhodnutí

podnúného

o

povolení

odbémóno

stavby

mista

jakož
iptojednával s vlastníky dotčených nemovitosti či s k tomu oprávněnou Nell osobou
zřízení samostatného odběrného místa nebo podru'mého odběrného
místa,
.

prokdnáva! svlasmíky nemovitostí případné správci mženýrských sm využiti věci
v jejiw viastnidvi k umísíém' vedení či zařízen!
veřejné komunikační sítě Zmocnitele.

'

kdosi

-

přebíral od lřetich osob a potvrzoval třetím osobám práce provedené třetími osobami
v rámci energetické služby.

sdodavateli & díslributory energil. uzavíral smlouvy.
jejichž předmětem je
zřízení nebo zrušení odběrného místa pro odběr
energie, a to včatné dodatků k mm,
přičemž bez předchozího pisemného souhlasu Zmocnllebe je oprávněn
vtakových
smlouvách sjednat závazek k uz; Zmocrmele. Jehož
výše nepřesáhne 500,000,» Kč
(slovy pět sel tisíc korun českých) ročního plnění na jednotlivou smlouvu alnebo
odběrné misto.

Taio plná moc se udílí na dobu určitou a zaniká dne 31

10

12

2020.

\

Tato plna moc se uděluje s právem subsmuoe
mom přenést na třetí osobu
w?

Zmocnónec ledy muže opravném z této
plné

odpovídá však za [e]! omnes:

Sám

yako by přisiušná práva vykonava!

Vszedne 13 3 2019

Čech Mekomunwačnl luhatmktun a.s.
Představenstvo

Michal Frankl
místopřŘSfda představenstva

den představenstva

f
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Příloha č. 4: substituční plná moc

;

ČTEMO
s Vami

_
sm \\ Vaiun \lulbam

PLNA

M OC

Spalečnnsl TEMU-TELEKOMl'NIKACE a s . sc sídlem U Záběhlického lámku 213'15.
'

,

106 00 Praha 10, IČ 25740253. mgialmvaná \\ Mčslskéhu sondu \ Príma. oddil B. vložka
5803. za kterou jedná lng. Jun Kolář. přvdscda představensnn (dále jen „ZmncninL 11mm
uděluji substituční plnou moc

..Zmocněncc“l.
& lomu. aby na uikladč Rúmcmé smlnu\_\ (\ d\ln \ ohlusli vysla b_\, údržh),
opnn. zřizmam'
u mjišt'mám' „služeb \cřcjné komunikační sílč (dále jen „Smlouva")

nstupouh spulcčnosl C'czska' \clckumunikatm infmalruhum .: s. ()lšzmska 26810 110 00,
Praha 3. IČ“ 04084061 (dále jen ..('1 IIN a s") a jednala jménem ( 1 llNl as. při jednání
» příslušnyni sprámími orgán)

sláun' n mistni správy. orgán) mísmi samosprávy. iakuz i
: (\ zlckjmi :! právnickými osobami \ rámci \)konáváni činností 7momčm'c pndlr $mluuv_\
na uzemi České rcpublík). & sice k tomu. nh) Ímncnčnrc
.

\\mamuvala jménvm

.

upn/„unh-wln \lnsmik) dma—ných ncmmilosli. pokud na ncmm nm" 117 podiv: informace
('111 INU .n. vázne \čcné břemeno \.c pmspčch (“U IX“ a s . na tuto skuicčnusl jako na
právní liluL Llcrý ( lil IN 5.5. a \ ichu msluupcní i Zmucnčmx \\pruvhujc kc \slupu \\

.

puucdnaula > \ lnslnlk) dolčcnych ncmmllugli muni \čcnych hh:mm k nucmkúm Čl
stavbám dnltcným pmváděmm QmInm'). n m \ xuuladu <c— šmlnmou a ciml \cškurc

('1- HNU a.s wem lmocnénci mámym dotčenym \laelnikúm.
uům
neho
uiimlelúm nemovitoslí. \stup či \jcui na jejich nemovitost \\
případné eprm
prmadéni dalších činnosti \ souladu s uslunmcnim E |0-l ods! (\. případně s _5 104 od“
12 Zákona n elektronických komunikacích.

provádění příslušných činnnsíi na \ dmtených ncmmimuech.

pn'nní ukun) \ll1čřLlle'1 Lc šluhhnmlcm L ncmmiuMc—m dulčuum pnnndčnim Smlum)
rn/hmlnulim \\\1L\s\h<\\ acíhn úřadu a (o \ „soundu sc Smluuvou. iakuf/ i
pmjcdnáwl \
\ Instmk) dnlčcnych ncmm iuwn' umNčni Ronem čhu budu \'cřcjnó knmumkačnl \ilé.
.

u/mimha imčncm ('l „NN a \ & \ln—mí“ \luwcn_u:1\ ncmmilmxi smluuu \\ xmlnmi
huduugí \\ lh/rni služebnusli. jaku) i 5mlom) \\ IÍÍIťIIÍ xlulcbnnsli a amlnuq „ lmšun
\luhshnmu. či \'mlumy \\ umixléní /.\ř\/cn| \cr'clm' anlmikačm \ílč k pu/L-mh'ml (“i
slmhiuu \1nh'<-u\_\m prm mlčnim \mlmn), \
\ \uku\)c1\
200mm,

.

>mk—Lnách

Siudnm

!me/ch

muladu xc Smlmnnu. přitom? ic oprmnen

kuzi

(1.11le

as.

ichuz

\\šc

ncpřcsáhnc

Kc i.\hny d\i- Ge nm- kunm mmm

ulmnulu jmenem ( 1

II.'\I

;\ \

< :řrlinn nmhumi xmlnun (\ \unmcm ru/hmm \cřcim'-

kumunllnčm \llč.
.

„\mu—nulu ( |

HN .: „\

\ hmm \\ pmulcm \Mudu. \mu/u (“. mnmmu xlníchnmn pm!

příxlušxnm kamelmlnnn uřmlrnz

\

„

.
*:

činila

\eškerá právni jednání. 3 ln \'čclnč
přebírání písemnnslí. směřující i. udání
rozhodnutí o umístění
slavb) či územního souhlasu \c vnahu k: \Acm částem díla
podle
Smlouvy, a to včetně zajištění \ydáni veškerých správních rozhodnuti.
povoleni. souhlasů

& vyjádřcni orgánů veřejné správy.
správců síti, vlumíků či uživatelů nemovitostí. a
vyholowm' dalších příslušných podklade je). jsou
pm vydáni takového rozhodnutí o

.

umístění stavby ci územním souhlasu
potřebné.
činila jménem ('IŠ'HNU a.s. oznámeni vůči
příslušnému stavebnímu úřadu o záměru

Zmocm'tcle npočíl s užíváním
stavby ve smyslu ustanovení 5 119 nikom &

l83/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řadu.
.

zaslupovala ('ETIN 5.5, při závěrečné pmhlídcc stavby ve
smyslu usumuvmí ? I20 odst
I zákon čv 183/2006 Sb„. n úztmním
plánování a sluvchním řádu,

.

prováděla

.

'

vy1ý€enl inženýrských sui v knnkre'lnim
k existenci jím budované komunikační
silč,
projednávala podmínky

stanovené

dnlčcných

činil

nemovitostí,

ve

spnimím

vcškcnš

právní

místě

řízan

úkony

&

stavby

týkající

směřující

se
k

vyjadřoval

zvláštního
vydání

se

užívání

veškerých

správních mLhodnuli. povolení. suuhlasů & vyjádření
orgánů veřejné správy. správců sílí.
nebo vlaslníků či uživmelů ncmowilnslí. která
jsou m:!bylná \ pmvedení Díla dlc
Smlouvy.

,

.

.

.
.

ustupovala ('ETIN a.s. ujména před příslušnými správními
orgány, jakož i před orgán)
samospráv)- pfi ohlašování havárii & poruch na vcřtjnč komunikační sílí : lakovó havárie
a poruchy na veřejné komunikační siti následně
opravoval.
mslupovala ('l- HN a.s. v "zenich a úhradě poplatku za ulhánl
\eřejnéhu proslransni
phed příslušným správcem daně dle zákona (5280/2009 Sb.,
daňový řád.
pojednávala podmínky k umožnění záchranného
mheologickčho výzkumu.
činil veškeré práml úkuny
směřující k \)dám' mlhodnuli o povolení stavby samostatného
odběrného místa nebo podružného odběrného místa
jakož i pmjednm— ul 5 \laslník)
dotčených nemovitostí či s k tomu oprávněnou ltcu' osobou zřízení
samnstamého
odběrného místa nebo podrulnéhu odběrného místa.

.

s
vlasmílny případně spnhci inženýrských sílí “užili
k umístění vedeni či zatímni
veřejné komunikační sítě ('E'l INU a.>
projednmnln
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