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SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI c, 2016/O/0082
kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č.

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, a v
návaznosti na ustanovení § S257 zákona č, 89/2012 Sb.. občanského zákoníku

1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
sídlo: Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00
IČ:04084063
DIČ:CZ040840Ó3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. odd. B, vložka 20623
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená e dne 1 „6.2015 společností Vegacom a.s.,
sídío: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 07
IČ: 257 88 680
DIČ: CZ25788680
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd, B. vložka 6070
zastoupená na základe plné mocí ze dne 8.7.2015

yrozumění o vkladu: iižygvas

jako oprávněná osoba (dále jen „Oprávněný")

2, Město Kuřim
se sídlem: Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
IČ: 00281964
DIČ: CZ 00281964
zastoupené Mgr, Ing, Dragem Sukalovským, starostou
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
číslo účtu: 19-22824641/0100

jako obtížená osoba (dále jen „Obtížený")

(oba též jako „smluvní strana" nebo „smluvní strany").

všichni účastníci a jejich oprávnění zástupci dle vlastního prohlášení plně způsobilí k právním
úkonům

takto:

CL I.
Definice

Pro účely této smlouvy se následující pojmy vykládají takto:
podzemním komunikačním vedením veřejné komunikační sítě jsou optické kabely

v ochranných trubkách HDPE40mm
komunikačním zařízením veřejné komunikační sítě je 3x kabelová komora na pozemcích

pare. č. 1595, i 600. a komunikační rozvaděč DSLAM na pozemku pare. č. 1822/1
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Jednorázová náhrada v úhrnné výši činí 10,000,- Kč. slovy: deset tisíc korun českých. 
Jednorázová náhrada dle předchozí věty je náhradou za veškerá omezení vlastnického práva 
Obtíženého související s umístěním Podzemního komunikačního vedení a Komunikačního 
zařízení na Pozemcích, K jednorázové náhradě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 
stanovené platným právním předpisem 
2. Jednorázovou náhradu dle předchozího bodu této smlouvy uhradí Oprávněný Obtíženému 
na základě faktury s termínem splatnosti 45 ánů ode dne doručení. Za datum uskutečnění 
zdanitelného plnění se považuje datum podpisu smlouvy o zřízení služebnosti oběma smluvními 
stranami. Daňový doklad bude vystaven nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy o zřízení 
služebnosti oběma smluvními stranami a bude-obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále bude 
obsahovat, označení „ 110104)56403 PVDSL5M_E08JvfJÍURM579J)K,, dle či. II bodu 3 této 
smlouvy a Obtížený jej zašle na adresu: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, 
Olšanská ó", PSČ 130 00. 
3. Bude-Ii na daňovém dokladu uveden jiný než Oznámený účet, Oprávněný je oprávněn 
poukázat příslušnou platbu na kterýkoli Oznámený účet Obtíženého. Úhrada platby na 
kterýkoli Oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je 
smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 

4. Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Obtížený je nespolehlivým plátcem, nebo má-li 
být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Obtíženým (plátcem DPH) v tuzemsku 
poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem 
platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je Oprávněný oprávněn zadržet z 
každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k 
tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za Obtíženého příslušnému správci daně. 

5. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souiadu s tímto 
článkem je úhrada zdanitelného plnění Obtíženému bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. 
pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj, 
základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a Obtíženému nevzniká žádný nárok na úhradu 
případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči 
Oprávněnému, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

ČI. V. 
Práva a povinnosti oprávněného a obtíženého 

1. Práva a povinnosti Oprávněného vyplývají ze Zákona a z této smlouvy. 
2. Oprávněný je povinen oznámit Obtíženému každý vstup na Pozemky, včetně oznámení 
činností, které v této souvislosti budou na Pozemcích vykonávány. Oznámení musí být učiněno 
písemnou formou na adresu Obtíženého uvedenou v této smlouvě, a to s dostatečným předstihem. 
3. Oprávněný je povinen při výkonů svých oprávnění stanovených v Zákoně šetřit práv 
Obtíženého, Při vstupu na Pozemky je Oprávněný povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke 
škodě na Pozemcích, po skončení prací je Oprávněný povinen uvést Pozemky do předchozího, 
popřípadě náležitého stavu a nahradit škodu způsobenou provedením prací. 
4. Obtížený bere na vědomí existenci ochranného pásma podzemního vedení a komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě podle § 102 odst. 1,2 Zákona a omezení z něj vyplývající. 
5. Oprávněný je povinen zpřístupnit na žádost Obtíženého dokumentaci Podzemního 
komunikačního vedení a Komunikačního zařízení na Pozemcích v rozsahu stanoveném 
v ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). 
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Přílohy:
Příloha č. I - Geometrický plán č. 3398-456/2016

V Brně dne 10.72017

Oprávněný:

V Kuřimi dne .7.7.M

Obtížený:

::

Město tcul-m
jungmannova 968/75
664 34 Kuřím 0
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