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Smlouva o zřízení věcného břemene
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 002 88 659, DIČ:
CZ00288659, zastoupené 1. náměstkem primátora Mgr. Jiřím Pospíšilem na základě plné moci ze dne 14.11.2018,
jako povinný z věcného břemene, dále jako povinný,

a

CET1N a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9, Libeň, PSČ 190 00, IČ: 040 84 063, DIČ: CZ040840Ó3,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623, zastoupená na základě
plné moci ze dne 22.10.2018 společností Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 - Lhotka, PSČ
142 01, IČ: 257 88 680, DIČ: CZ25788680, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
odd. B, vložka 6070, zastoupenou na základě plné moci ze dne 20.12.2018 společností K..V.Z. spol. sr.o., se sídlem
Mokrá II 386, Zlín, Miadcová, PSČ 760 01, IČ: 005 46 178, DIČ: CZ00546178, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 106, zastoupenou Ludmilou Královou na základě plné moci
ze dne 01.07.2019,
jako oprávněný z věcného břemene, dále jako oprávněný,

v tomto znění:

ČI. I.
Pozemky, k nimž se věcné břemeno vztahuje

Povinný je v souladu s nabývacími tituly uvedenými v části E LV č. 10001 pro k.ú. Prostějov, obec Prostějov,
vlastníkem pozemků p.č. 6169/124, p.č. 7736 a p.č. 7748, vše v k.ú. Prostějov, obec Prostějov, zapsaných
v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, na
LV č. 10001 pro k.ú. Prostějov, obec Prostějov.

ČI. II.
Zřízení věcného břemene

1. Povinný zřizuje touto smlouvou dle příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na částech
pozemků uvedených v čl. i táto smlouvy vymezených přiloženým geometrickým plánem č. 6543-645/2019 ze
dne 01.07.2020 služebnost spočívající v právu zřidit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné
komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení včetně jeho ochranného
pásma (dále též „věcné břemeno") ve prospěch oprávněného.
Oprávněný právo odpovídající tomuto věcnému břemeni přijímá a povinný je toto právo povinen strpět.

2. Věcné břemeno uvedené v odst. 1 tohoto článku se zřizuje na dobu neurčitou.
3. Povinnost smluvních stran vyplývající z uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze

dne 13.12.2018, č. 2018/50/459, spočívající v uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.
6089/1, p.č. 6169/105, p.č. 6169/169 a p.č. 6169/170, vše v k.ú. Prostějov, z důvodu změny plánové trasy
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě oproti jejímu skutečnému provedení v souladu
s § 1788 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zaniká.

Čl. III.
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene

1. Věcné břemeno dle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 300 Kč (slovy:
třistakorunčeských) navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dní uskutečnění zdanitelného
plnění.

2. Oprávněný se zavazuje zaplatit úhradu za zřízení věcného břemene včetně DPH v celkové výši 363 Kč (slovy:
třistašedesáttřikorunčeských) povinnému na jeho účet č.ú. 19-1505517309/0800, vedený u České spořitelny,
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ČI. IV.
T Dnrávni - Práva a povinnosti oprávněného a povinného
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uvedených v či. 1 této smlouvy. dem Verejne komunikační sítě na pozemcích
kterému jeýoprávněn dletétTsmtou™'^p^vstupem nam° P°Zem,ky uvedené vči- 1 této smlouvy, ke 
vstupu na ně z důvodu odstranění havárie fiJtfit co neLv ^t°,p0Zemky nebo bez zbytečného prodlení po 
- Mastní náklady pozemky uvedené vS ÍtéÍo smlouw nT' T^0' UVéSt bezzbyteb"éb° odkladu 

vedení veřejné komunikační sítě do původního či náležitého stavu PraC1 "" P°dzemním komunikačním
písemným^známením zTsSlI^^Tadresu pOTlL7hoPuvedeTmkrP°VÍníél10 UVede"é V ^ ‘ tét0 smIouvy

uživatele. Tato povinnost se nevztahuje na čhmosti kw Smlouvě’ p0pf' vlastn^m určeného
uvedených v čl. I této smlouvy. J ^ nejS0U Sp°Jené s ^ickým- zásahem do pozemků

4- V případě porušení některé

na

oprávněný zavazuje zaplatit povhmému náklady snoienp°<fSt \ 3 3 t0h°t0 Článku 26 Strany °Právr|ěného se 
do řádného stavu a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč v každém jSnJtíSpřfp^^011 V ^ ‘tét0 Sm!°UVy

ČI. V.
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ČI. VI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu o zřízení věcného břemene před jejím podpisem
přečetly, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle,
dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv pod nátlakem nebo v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.

2. O zřízení věcného břemene dle této smlouvy rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi konané dne 20.10.2020 usnesením
č. 0783.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

4. Uzavřením této smlouvy povinnost uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene vyplývající ze Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2018/50/459 ze dne 13.12.2018 zaniká.

\

3 1. 12. 2020
V Prostějově dne V Ostravě dne 3.12.2020

za Statutární město Prostějov: za společnost CETIN a.s.:

zástupce společnosti
K.V.Z. spol. s r. o.ího rostějova

Podle ověřovací knlřiy Mmigtrátu mčsta Prastíjova

Pot 5. vldlmace...... lift,,........... /8 . X
"Tenteítato úplný*" - Cástsěný/á" , císařující .Lí...... stran
soutilasí doslovné s předioísnoti listinou, i níl byl/a poFĚaň/a a tato listina

ij l

obsahujícím...Je.... stran, Listina, z ní2MdUQovai^ilsťna poffceral,
■obsahuje /neobsaholsVtídRolnAzaJJŠíaQpřpfvař^

VProstíJovidne
Jana HcM
Jméno a pfljrrwjí
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTI
Dosavadní stav

Nový stav

,vení

jmku

Druh

pozemku

Označení

pozemku

pare.

číslem

Druh

pozemku

Typ Porovnání se stavem evidence právních vztahů

Díl přechází; pozemku

označeného v

Výměra

parcely

Výměra

parcely

stavby Zpúsot

určení

výměr

Výměra Označení
pare.

číslem
Číslo listu

vlastnictví

dílu dílu
Způsob

využití
Způsob

využití

Způsob

využití

katastru

nemovitostí

dřívější poz.

evidenci
m2ha ha j m! m2ha

6169/93 6169/93

6169/124

5280
6169/124

10001
7736 7736 10001
7748 7748 10001

Oprávněný: dle smlouvy

Druh věcného břemene: dle smlouvy

GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmení:pro Ing. Dušan Vystavěl Jméno, příjmení; Ing. Dušan Vystavěl
Číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů;
vymezení rozsahu věcného

břemene k části pozemku
Číslo položky seznamu úředně

oprávněných zeměměřických inženýrů;
65/1995 65/1995

One: 1.7.2020 Číslo: 698/2020 8. 7. 2020One: Číslo: 2181/2020
Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě

uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel: GEODETIKA s.r.o. Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel. Ov

Sportovní 1

769 01, Prostějov

Číslo piánu: 6543-645/2019

ProstějovDkres:
KU pro Olomoucký kraj
KP Prostějov
Ing. Martin Dvořák
PGP-85 6/2020-709
2020.07,08 14:25:51 CE5T

ProstějovObec:

lat. území: Prostějov

vlapový list: PROSTĚJOV 3-6/33

losavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta

nožnost seznámit se v terénu s průběhem

lavrhovaných nových hranic, které byly označeny

iředepsaným způsobem;



SEZNAM SOUŘADNIC S-JTSK
Souřadnice pro zápis do KNČíslo

bodu kódXY kv.
31133796.78

1133797.44
1133801.83
1133790.29
1133788.66
1133791.07
1133789.65
1133791.40
1133790.80
1133794.66
1133793.96
1133795.55 
1133794.32
1133794.56 
1133795.63
1133795.96
1133796.40
1133797.12
1133797.92
1133798.40 
1133799.09 
1133800.04 
1133800.04 
1133799.16
1133797.41
1133799.41
1133796.82 
1133798.94
1133798.82
1133798.80 
1133798.05
1133797.93
1133797.41 
1133798.14
1133797.80
1133799.22
1133799.70 
1133799.62
1133800.12
1133800.42 
1133800.92 
1133800.41 
1133800.91
1133800.31
1133800.81
1133800.32
1133800.83
1133800.82 
1133802.01 
1133802.03 
1133800.34 
1133799.37 
1133799.55
1133798.23
1133798.32 
1133800.51 
1133801.01 
1133799.77 
1133801.76
1133801.99
1133799.99 
1133802.04 
1133800.04
1133801.71 
1133799.73 
1133800.82 
1133799.00

3 559627.61 1133797.78
559628.67 1133796.08
559627.34 1133797.65
559625.46 1133794.46
559624.76 1133796.34
559622.21 1133793.63
559623.66 1133796.06
559622.50 1133795.77
559621.99 1133795.63
559619.93 1133793.70
559615.97 1133794.84
559617.57 1133796.46
559620.25 1133795.70
559609.68 1133795.79
559595.46 1133797.56
559581.45 1133799.50
559575.95 1133800,03
559576.14 1133802.02
559630.58 1133797.47

2392-31
2813-559
5118-180

559697.57
559697.68 
559578.43 
559769.36 
559768.20
559768.28
559766.82 
559768.06 
559766.04 
559768.02 
559766.06 
559767.42
559765.30 
559762.13 
559751.09
559747.28 
559737.55 
559714.12 
559747.86 
559737.61 
559715.16
559715.16
559713.16
559713.15
559706.90
559706.80
559702.74
559703.45
559702.58
559701.63
559701.64
559696.83
559696.11
559696.64
559696.12
559692.46
559692.58 
559689.01 
559689.05
559674.75 
559674.77
559664.31 
559664.31 
559658.34 
559658.34 
559652.49
559653.91 
559653.41 
559653.96
559653.46 
559651.94
559651.93 
559651.45 
559651.73
559651.24 
559647.85 
559647.88
559647.80
559647.93 
559642.70
559642.64
559638.16
559638.24
559634.58 
559634.98 
559631.79
559632.69

68
6 369
3 670

331 71
3 32 72
3 33 73

634 74
3 35 75
3 36 76

337 77
3 38 78
3 39 79
3 310 80
3 311 81
3 312 84
3 313 85
3 314 86
3 315 87
6 616 88
317
313
319
320
321
322
323
324
325
326
627
629
330
331
332
333
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
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