
SMLOUVA Č.: ZP-OO1060001651/001-TROU
o smlouvě budouc/o zřlzenl věcného břemene
uzavřená podle § 1785 - 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a § 59 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. o
podmínkách podnikání a o výkonu státnlsprhy v energetických odvětvích (energetický zákon) v platném znění

Město Humpolec
s/d/o:
IČO:
DIČ,

zastoupena:

Horní náměstí 300, Humpolec, 396 01 Humpolec
00248266
CZOO248266
Karel KratochvQ starosta města
Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta města

vlastnický podíl: 1/1
(dále jen ,,Budoucí povinná")
na straně jedné

a

EG.D, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ: '
zapsána:
bankovn/spoj'enL'
číslo účtu:
zastoupena:

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
280 85 400
CZ280 85 400
v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8477
Komerční banka, as.

Ing. Tomáš Vacek, Vedoucí Správy a provozu ZP
Ing. V/adim/ra Šetková, Senior technik rozvoje a výstavby ds plynu

(dále jen ,,Budoucí oprávněná")
na straně druhé
(Budoucí povinná a Budoucí oprávněná společně rov!?ěžjako ,,Sm/uvn/strany")
uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Smlouvu o smlouvě budouclo zřlzenl věcného břemene (dále jen ,,Smlouva"):

Článek l. - Úvodní uiednánĹ'

l. Budoucí oprávněná je provozovatelem d/štribučnl' soustavy (dále jen uPDSj) na území vymezeném licencL
D/štribučn/'soustava je provozována ve veřejném zájmu. pds má povinnost zajišťovat spolehlivé provozovánj
obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném h'cencj přičemž zň'zenl věcného břemene je ze
strany Budoucloprávněné jedním ze zákonem daných předpokladů pro p/něn/této povinnosti.

2. Budoucí povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 1856/1, 1861/16, 1879/1, 1892/1,
2448/1, 2520/32 v katastrá/n/m území Humpolec, obec Humpolec, okres Pelhřimov (dále jen ,,Pozemek").
Katastrálni úřad pro Vysočinu, Katastrá/n/ pracoviště Pelhřimov eviduje Pozemek zapsaný v katastru
nemov/tost/na LV č. 10001 pro katastrá/n/územ/Humpo/ec.
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3. Budouc/oprávněná bude realizovat na Pozemku stavbu s názvem ,,Rek. NTL na STL Humpolec úl. Sluníčkova"
(dále jen HStavba"). Jedná se o slťtechnického vybavenj která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu
(§2 odst.2b energetického zákona).

4. Pozemek se nacház/na území vymezeném /icencí v němž Oprávněná provozuje d/štribučnlsoustavu. Budoucí
oprávněná má povinnostzř/dit věcné břemeno umožňu//clzř/dit a provozovat ve smyslu § 59 odst. 1 písm. e)
energetického zákona na Pozemku zař/Zen/'dlštribučnl'soustaW.

5. Distribučn/soustava je liniovou stavbou ve smyslu § 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nejedná
se tak o součást pozemku.

Článek /1. - Předmět smlouvy:

l. Předmětem této Smlouvy je sjednánl závazku obou Smluvních stran uzavřít podle § 59 odst. 2 zákona č.
458/2ax)sb., energetický zákon v platném zněn/a §1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v
platném znění ne/>ozděii do 12 měsíců od správního rozhodnuti - tj: nabytí právní moci ko/audačn/ho
rozhodnutí nebo vydání ko/audačn/ho souhlasu, případně od dokončení - resp. převzetí dokončené Stavby
Budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetí stavby) smlouvu o zř/zenl
věcného břemene, nejpozději však do 5 let od uzavřeni této Smlouvy. Věcné břemeno bude svou povahou
osobnls/užebnostl'energetického veden/zřkenou ve prospěch Budouc/oprávněnéjako pds.

2. Budoucí oprávněná se zavazuje vyzvat před up/ynutlm lhůty sjednané v odstavci 1 tohoto článku Budoucí
povinnou k uzavřeni sm/oůYý o zřkenl věcného břemene a v rámci této výzvy ji předložit i návrh smlouvy o
zň'zenl věcného břemene.

3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zňZenl věcného břemene bude uzavřena za účelem umktěnl
dlbtribučnl°soustaW- NTL plynovod a přlipoiky na Pozemku a za účelem jejího provozováni, jejímž obsahem
bude právo Budoucí oprávněné zř/d/t, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku.
Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpraíy za
účelem jejlobnovy, výměny, modernizace nebo z/epšen/"jejlvýkonnostL včetnějejího odstraněnL

4. předpokládaný průběh věcného břemene je zakreslen vsituačnlm snímku, který je nedi1nou součásti této
Smlouvy.

5. přesný průběh a rozsah věcného břemene bude yymezen v geometrickém plánu vyhotoveném po um/stěn/
d/štribučn/'soustaW. Geometrický plán se stane nedi1nou součást/sm/ouvy o zřkenl věcného břemene.

6. Budoucí oprávněná se zavazuje na své náklady zajistit yyhotovenl geometrického plánu, vyhotoven/'sm/ouYy
o zřkenl věcného břemene včetně návrhu na zahájeni vkladového ňZenl, podání návrhu na příSlušný
katastrálni úřad včetně úhrady správních poplatků s tlm spojených.

Článek Ill. - Podstatné náležitosti smlouvy:

l. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených
zákonem.

2. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 186 600,00 KČ (S/OW:
stoosmdesátšesttisi'cšestset korun českých ). k této částce bude připočtena platná sazba DPH.

3. Jednorázová náhrada, která odpovídá hodnotězňZovaného práva, bude Budouc/povinné uhrazena na základě
daňového dokladu - faktury s terminem splatnosti min. 21 dnů vystavené Budoucí povinnou do 30 dnů od
doručení vyrozuměnlo provedeném vkladu do katastru nemovitost/d/e sm/ouyy o zřlzenl věcného břemene
nafakturačn/adresu společnosti Budouc/oprávněné.

4. Budouc/povinná bere na vědomí, že distr/bučni'soustava, která bude umístěna na Pozemku, bude chráněna
ochrannýmipásmy dle energetického zákona. Ochranné pásmo s/ouž/k zajištěnlspo/eh//vého provozuzařkeni'
e/ektrlZačnl"soustavy a k ochraně života, zdravia majetku osob.
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5. Budoucí povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Budoucí oprávněné wp/ývajlcl z této
Smlouvy a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, co vede k ohroženlsoučásti dištribučn/soustavy
a omezení Yýkonu tohoto práva Budouc/oprávněné.

6. Budoucí oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Pozemku dále oprávnění ve smyslu ustanovení § 59
odst. 1 písm. a g) energetického zákona, především pak právo vstupovat a vj/ždět na Pozemek v souvislosti
s reahZac/práv vyp/ývaj/'c/'ch j/'z věcného břemene podle ČI. // bod3 této Smlouvy.

7. Budoucí oprávněná je povinna při výkonu oprávněni postupovat coby PDS striktně ve smyslu § 59 odst. 4
energetického zákona, tj: co nejvíce šetřit práva Budoucí povinné a vstup na Pozemek ji bezprostředně
oznámit. Po skončenlpraclje povinna uvést Pozemek do předchozího stavu, a nenŕ/i to možné s ohledem na
povahu provedených prac/: do stavu odpov/'daj/'c/'ho předchozímu účelu nebo už/ván/Pozemku a bezprostředně
oznámit tuto skutečnost Budouclpovinné. Po proveden/odstraněn/nebo ok/eštěnlstromov/'je povinna na svůj
náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

Článek lV. - Ostatní ujednám?

1. Práva a povinnosti yyp/ývaj'lc/z této Smlouvy přechází v plném rozsahu lna právnlnástupce obou Sm/uvn/ch
stran. Dojde-li ke změně vlastníka Pozemku, je nutné práva a povinnosti z této Smlouvy postoupit na nového
nabyvatele Pozemku. Postoupeni Sm/ouyy bude provedeno vsouladu s ustanoveními §1895 a násl.
občanského zákoníku a Budoucí povinná se zavazuje řádné postoupen/zajist/t, nového nabyvatele písemně
zavázat touto Smlouvou a informovat o této skutečnosti Budouc/oprávněnou.

\
2. Sm/uvn/stranyse dohodly, že návrh na zahájenlř/zenlo zápisu práva věcného břemene zřizovanému smlouvou

o zň'zenl věcného břemene k Pozemku do katastru nemovitost/bude podán přiš/ušnému katastrá/n/mu úřadu
Budoucí oprávněnou. Správni poplatek za návrh na zahájeni ňZenl o povolení vkladu práva do katastru
nemovitostí uhrad/Budoucloprávněná.

3. Věcné břemeno podle smlouvy o zňZenl věcného břemene vzniká v souladu s ustanovením občanského
zákoníku zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitost/7. Právn/účinky zápisu nastávaj/k okamžiku, kdy
návrh na zápis došel přls/ušnému katastrá/n/mu úřadu.

4. Smluvní strany se zavazujj že pokud př/s/ušný katastrálni úřad vyzve účastníky k odstraněni případných
nedostatků návrhu na zahájeni řízeni o povolení vkladu, případně listiny, na základě, které má být právo
zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost kjejich odstraněni ve stanovené lhůtě.

5. V případě, že pňš/ušný katastrá/n/ úřad v řkenl o povo/enl vkladu řlZenlzastav/'č/ zamítne, Sm/uvn/strany se
zavazu//poté uzavřít ve lhůtě do 30 - ti kalendářních dni ode dne doručení rozhodnuti katastrá/nlho úřadu o
zastavenl'č/zaml'tnutl'vk/adu oběma Smluvním stranám novou smlouvu o zř/zen/věcného břemene s totožným
obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny nedostatky, které bránily
povo/enlvk/adu práva dle této smlouvy, bude-li to možné.

Článek V. - Ochrana osobních údajů:

l. V tomto článku jsou uvedeny základní informace o zpracování osobních údajů zástupců Budoucí povinné
Budoucloprávněnou. Podrobné informace jsou dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

2. Budouc/oprávněná bude zpracovávat osobní údaje zástupce Budouc/pov/nné na základě svého oprávněného
zájmu pro účely při'pravy, uzavřen/a p/něn/této Sm/ouW a sm/ouyyo zň'zen/věcného břemene, vnitřn/evidence
a kontroly, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování má zástupce Budoucí
povinné právo podat námitku.

3. Podpisem této Smlouvy zástupce Budouc/povinné potvrzuje, že se seznámi/s informacem/uvedeným/ v tomto
článku a da/š/mi informacemi o zpracováni osobních údajů dostupnými na www.egd.cz v sekci Ochrana
osobních údajů, a to včetně práv, které Budouclpovinné a jejím zástupců náleží
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Článek VI. - Závěrečná ujednánl:

l. Budouclpovinnájako vlastník Pozemku dotčeného Stavbou a účastník územního ňZen/touto Smlouvou uděluje
souhlas s provedením Stavby uvedené v ČI. lbod 3 této smlouvy. Budouclpovinná současně ve smyslu §184a
zákona č. 183/2006Sb., o územním p/ánován/a stavebním řádu (stavebn/zákon) dala souhlas s navrhovaným
stavebním záměrem a to podpisem vyznačeným na situačním Yýkrese dokumentace, dále souh/as/s vydáním
příš/ušného správního povolení na Stavbu a se vstupem (a vjezdem) Budoucí oprávněné, popř. jlpověřených
třetích osob na Pozemek v souvislosti s rea/izaclStavby. Um/'stěnl'd/btr/'bučn/'soustaWje patrné z přiloženého
situačního snímku (popř. snímku katastrá/nlmapy), jenžje neá1nou součástí této Smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Sm/uvn/mi stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zv/áštn/ch podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Sm/uvn/strany se dohodly, že Budouc/pov/nná zajisti uveřejněn/této smlouvy v registru smluv dle § 6 odst. 1
zákona o registru smluv, a to nejpozději do 1 měsíce od uzavřen/Sm/ouvy. Budouc/povinná se zavazuje zaslat
Budoucloprávněné potvrzen/o řádném zveřejněn/Sm/ouvy.

4. Pro případ, že tato Smlouva není uzavNána za přítomnosti obou Smluvních stran, p/atj že Smlouva nebude
uzavřena, pokud ji Budoucí povinná či Budoucí oprávněná podep/š/' s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek
následně schvák

5. V případě, že Stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud Pozemek nebude distribuční
soustavou dotčen, nejšoů Sm/uvn/strany výše uvedenýmizávazky vázány. Budouc/oprávněná tuto skutečnost
pkemně oznáml'Budouclpovinné.

6. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číš/ovaných písemných dodatků
podepsaných oběma Sm/uvn/m/stranami. "

Q
7. Na právní vztahy vyp/ývaj/cl nebo souvisej/c/' s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně výslovně

neupravené se přiměřeně up/atn/ustanoven/'občanského zákoníku

8. Smlouvaje vyhotovena v (ve) 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budouc/oprávněná obdrží 2
její WhotovenĹ Zbylájsou určena pro Budouc/povinnou.

9. Sm/uvn/strany proh/ašu//: že siSm/ouvu předjejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě,
podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tíSni, pod nátlakem ani
za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzujl svými podpisy. Smluvní strany proh/ašu/l, že Smlouva
představuje úplnou dohodu o veškerých jejich náležitostech a neexistujl ná/ež/tostí které by Smluvní strany
neujednaly.

10. Tato Smlouva byla schválena usnesením rady zastupitelstva města Humpolec č.: 921/41RM/2021 ze dne:
17.3.2021.

Přl/ohy:

l. Situačn/snlmek plánovaného um/'stěn/'d/štr/'bučn/'soustaW - nedi1ná součást Smlouvy.
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Budoucí povinná Budoucí oprávněná

V/ve) Humpolci, dn, Cíá'· 4'&/

Karel Kratochvil Ý) S 7'

starosta města S ' CJ

Město Humpolec
Ing. Vlastimil Brukner
místostarosta města

-i-cl- mi
v (ve): českých Budějov/a'ch, dne

.ď

EG.D, a.s.
Ing. Tomáš Vacek
VedouclSprávy a provozu ZP

EG.D, a.s.
Ing. Vladimíra Šet ová
Senior technik rozvoje a výstavby ds plynu

"
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DOTČENÉ POZEMKY MĚSTA HUMPOLEC
A VÝPOČET CENY VB:

~3 DOTČENÁ PARCELA
(NOv6 traso)

KOMUNIKACE: por.Č.
por.č.
por.č.
por.é.
par.č.
por.č.

1892/1 - 166bm x 60O,-KČ - 99 60O,-KČ
2520/32 - 37bm x 6OO,-KČ - 22 20O,-KČ
1856/1 - 25bm x 60O,-KČ W ¶5 0OO,-KČ
1861/¶6 - 9bm x 60O,-KČ m 5 4OO,-KČ
1879/1 - 65bm x 6OO,-KČ m 39 0OO,-KC
2448/1 - 6bm x 60O,-KČ m 3 6OO,-KČ

KOWNňCACE 184 80O,-kC
VOLNÝ TERÉN: por.C. 1861/16 - 6bm X 100,-Kč W 60O,-Kč
CHODNÍK: por.č. 1879/1 - 4bm X 30O,-Kt m 1 20O,-Kč
DOTČENÁ PARCELA
(StHojfcf tma)
por.č. 1892/35. 1855/7, 1862/12, 1847/5, 1861/46

- REKoNsTRUČm PLYNCNDD
(Nov6 trmoj

DI - REKONSTRUWANE PŘIPOjKY
(NemO trmo)

ľ Ilf - REKoNsnáljcNANÝ plynovod
(St^jkf třu®

I It - REX%7RUWANÉ PŘÍPOJKY
(StHojkS ŮU8o)

W' "ár m UA - STÁVAJEI OCELOVÝ PLYNOVOD

VĚCNÉ BŘEMENO MĚSTA HUMPOLEC: 186 600,- Kč
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VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL ODPCN.PROJEKTANT ZDENĽE TROUP
Lubomír Londo Lubomír Lando Zdeněk Troup o wK.v. Raise ¶7

370 08 Č. Budějovice
MISTO: Humpolec KRAj: ýymčino FURUT 2 M
INVESTOR: EG.D, 0.& DATUM 02/2021
NÁZEV: ÚČEL DUS

ČÍSLO ZAKÁž«
NTLNASTL ČÍSLO STAVB" 1060001651

UL sUUNIčKm ČÍSLO PARĚ

PŘILOHk MĚŘfTKo ČÍSLO VYKRESU
ZÁKRES STAVBY DO MAPY KN (DKM) Č. 1 1,1000 C.22
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l II - REKONSTRUOVANÉ PŘIPOjK
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ČÍSLO VÝKRESU
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Lubomír Londo

MÍSTO: Humpoh
INVESTOR: l
NÁZEV:
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m/n ČtSLO POPISNE
728/8 čIslo PARCELNÍ (STAVEBN1)
272B/Ý ČISLO PARCELNÍ (POZEMKOVÉ)

~ DOTČENÁ PARCELA(Nov6 trosa)

DC'TČENÁ PARCELA
(stmjrcr trmu)

VYPRACCMAL KRESIJL KONTROL(N1L ODPCMPROJEKTANT ZDENĚK TROUP
Lubomír Londo bbomír Landa Zdeněk Troup '" ' 'Í?na=1; "

370 08 Č. Budějovice
MÍSTO: Humpolec KRAj: Yysočina FORIV1ÁT 2 M

INVESTOR: EG.D, a.8. DATUM 02/2021
NÁZEV: ÚČEL DUS

čIslo ZAKÁZKY
ČÍSLO STAVBY 10€000165f

UL ČISLO PARĚ

PŘILO" ZÁKRES STAVBY DO MAPY KN (DKM) Č. 2 MĚŘHK0 ČISLO VÝKRESU
1:1000 C:23.


