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 e.sml.  CR: VB 2/2021/301  

SMLOUVA 
o zřízení věcného břemene 

uzavřená v souladu 5 ustanovenim S 54 zákona & 4582000 Sb.. a podminkách podnikáni a o Výkonu 
státni správy v energetických odvětvích a azgměně nékterých zákonů (energetický zákon). ve 
pozcějSich předpi5t a v souladu s ustanoveními 1257 - 1266 a 1299 - 1302 zavana t. 63/2012 Sb,. 
občanský zákoník, ve znéni pozdëjSJch ptedpistl mezi smluvními stranami: 

Mësto Železná Ruda 

Se sídlem: Klostermannovo námasti 295, 340 04 Železná Ruda 

00250358 

DIC. CZC025E358 Bankovní spojeni: Telefon: 

Zastoupeno: Tel: 

 

GasNet, g r.o. 

Sólo: 

g isové značka: 

    940/96. Kiše. wa 01 Ústi nad Labem 

C 23083 vedená u Krajského SOUCIU ústí nad Labem 

27295*7 

CZ27295567 

Zastoupena na základě plné moci společností 

GasNet Služby,  

Sid101 Plynárenská 499/1, Zábrdovice,  00 
Brna spesovź u Krejského soudu v ICO: 

DIC: (727935311 
na zákła:dé 

 m•nrJ- 

dál.a jen „oprávněný 

Ředitelstvi silnic a dálnic ČR, Státni přispëvková organizace, 
se sídlem: Na PankTáCi 546/56, 140 OO Praha 4 - NLłsle 
jehož jménem jedná Správa Plzeň zastoupena 

65 ěg 33 go 

DIC: CZ65993390 

dále jen „investoro 
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1. 

1 . Povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků parcel KN pt. 235/3 a 543/1, zapsaunýCh 
na LV C. 10001 pro k ů. železná Ruda, obec Železná Ruda, u Katastrálního útadu pro Plzeňský kraji 
katastrdlni pracoviétě Klatovy (dále jen „budoucí služebné pozemky”) 
Povinný dále prohlašuje, že vlastnictvi k služebným pozernküm ke dni podpisu této smlouvy 
nepozbyl. 

2 Oprávněný je vlastníkem a provozovatelem plynárenského zatizení NTL plynovodu. C. SAP 
8800068230 včetne jeho součásti. prjslušenstvi. opěrných a vytyčovacich bodů, které je Vlaženo v 
Služebných pozemcích V délce 54,87 m fdálełen „plynárenské zařlzenl"). 

Povinný zřizuje ke Služebnému pozemku ve prospěch oprávněného věcné břemeno ve smyslu 
služebnosti spočívajici v: 

a) právu zřidita ptovazavat rva služebném pozemku plynárenské zaflzenf, právu vstupovat 
a vji2dět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami. 
provozováním a odstraněním plynárenského zařízeni (dále jen věcné břemeno'. 

2. Vécné břemena se zřizuje úplatné na dobu neurčitou. 

3. Smluvni strany se dohodly na rozsahu vécného bfemene 126.89 rn?, 

4. Skutečná poloha plynárenského zařízení včetnë rozsahu vecnéhc btemene je stanovena a vyznačena 
v geometrickém plénu 1344/2054/2020, ze dne 5. 50 2020. vyhotoveném 13. 5, 2020. potvrzeném 
dne 13. 5. 2020 Katastrálním útadern pro Plzeňský kraj, katastrŘlni pracovišt- Klatovy. Geometrický 
plán tvoří nedílnou součást teto smlouvy  

5. Povinný prohlašuje. že služebný pozemek je bez faktických i právniCh vad a neexistují żĚdnĚ akalnosti. 
které by bránily rádnému vý*onu práv z vacného bternere  z vĚűnéh0 břemene 
ptijimá a povinný se zavazuje jejich trpét  

a. Náklady spojené s bëżným udržováním služebného pozemku nese povinný, 

1. Smluvní strany se dOhodly na jednorázové úplate za zfizenj věcného v celkové výši Kč bez 
OPH (Slavy desettiSfC korun (dáte jen „ůpjatal. 

2. Úplata bude investorem Uhrazena povinnému bankovnitŤ” převodem na bankovni účet 
822561309/0800 dO 30 dnů po pt:vdpiSl.J této O Ztizení věcného břemerte. 

3. V ptipadé, že k zahájení uskutečňován; Stavby I/27 — Žełeznž Ruda, průtah — přeložka plynovodú N 
TL — 'l.etapa do let Od této S,rnłouvy, je povinny cvrżvněn požadovat zrušeni OdPOVidajiCihO dle 
této srnłouvy, přičemž povinný müże upeatnit své právo na zrušeni prava OdpovidajíCíhO písemně 
ve lhůtě jeonaho raku po uplynuti pétileté lhůty, V připadĚ, povinný vyużlje svŘhO práva dle pteochazi 
věty, je povinen investorovi vrátit úplatu za Zřłzenj práva OdPOVidajiCihO vecnérnu bterneni, kteqou 
na základě této smlouvy obdržel. a to 30 dnů Ode dne zrušeni. Veškeré náklady spojené s připadnýrn 
zrugenírrt prava odpovid*iha VěcnĚmu bternerti dle této ponese investor- 

Investor podá návrh na zápis vecného dle teto smlouvy katastru nemovitosti a ponese náklady 
S tím spojené. 
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20 Pro připad za,mitnuti zápisu věcného břemene na základe teto smlouvy katastrálnim útadem se 
smluvní strany zavazuji učinit veškeré relevantní kroky k odstranani překážek povedeni zápisu prh 
zachováni smyslu a účelu teto smlouvy. 

K ochraně plynárenského zalizeni je dle přislušných ustanoveni energetického zákona zřízeno ochranné 
pásmo v rozsahu 1 m na abě strany ad půdorysu plynárenského zatizenf. V tamto ochranném pásmu je 
zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcich ohrozily plynárenské zatízenf včetné jeho 
přislušenstvl. spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, zejména stavebni Činnosti, zemni pace, 
umísťování konstrukcí. zřizováni skládek a uskladňováni materiálú, neni•li opmnénýrn stanoveno jinak. 

Pokud povinný nebo uživatel nemovité v důsledku práv oprávnĚnéhO ja.kO povozovatele distribuční 
soustavy omezen v souladu s touto SmlOUV0u v Obvyklém uživáni nemovité veci nebo mu vznikla 
újma na majetku, má právo na pfirrĚ?enau náhradu. Právo na náhradu uplatnit u provozovatele 
distribuční soustavy do 2 jet Ode drže, kdy k omezeni neba üjrnë jinak právo zanika, 

2, distr;ibutai soustavy povinen CO nejvice Šełřit práv vlastníků dotčených nemovitých VĚCi a vstup na 
jejich nemovitou VĚC jirn oznámit. PO skončení praci je povinen uvést nemovitou věc do předchoziho 
Stavu, neni-li to možné s Ohledem na povahu provedených prací, dostavu odpovidajicimu 
piedchoamu účelu či uži'.'żnl cateene nemovité věci a oznámit tuto skuteenast vłastrłiku nemovité 
vezi. Po provedeni odstraněni nebo akleětění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci 
vzniklého klestu a zbytků po těžbě. 

VII. 

1 Smluvní strany berou na védami, že ŘSO ČR je subjektem, jež nese v určitýCh případech zákonnou 
povinnost uue&jhouat smlouvy v souladu se zákonem 340/2015 Sb. registu smluv vedeném pro tyto 
'účely Ministerstvem vnitra. 

2. Smluvní strany souhlasi se zveřejnénfm této smlouvy. SrnJouvu bez zbytečného OdkJ,AdL1, nejpozději 
do 30 dnů od uzavřeni smlouvy. uveřejni ŘSD CR. Pfi uveřelnér•.í této smlouvy nebudou uveřejněny 
infosmace. které uvefejnit podle platných právních pteďptgů údaje zarnźgtnanců opravnénŘt10. 
jejtCh pracovni pozice a kontakty. telefonické i emailové adresy apod.) a dále budou znečitelnény 
podpisy OSOb zastupujiciCh smluvnj Strany, 

3, Tato smlouva nabývá utinrx:sti dnem  v registru v souladu s S 6 Odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

VIII. 

GasNet. S.r.o. je, ve smyslu Nařizerti Evropského parlamentu a Rady (ELI) 2016*79 ze dne 27. dubna 
2016 0 OChrané fyzických cech gouviSlosti se zpracovánirn osobaich údajů a o volném pchybu těchto 
údajt a O zrušení srnernjce 95/4WES (obecné nařizenj O act•łrané osobnich údajů') sp«ůvcem aeobnieh 
údajů subjektů údajů. Informace O jejich zpracováni vyžadované platnými právnimi ptećp•sy, včetně 
jejich rozsahu a CJtełu zpracováni, pďehledu práv a povinnostJ OasNet, s.r.o. a aktualizovaného 
seznamu zpracovatelů OSObniCh údajů. jsou zveřejnény na webové stránce GasNet, S.r a. a Pii uzavirání 
smlouvy nebo kdykoli v průbëhu jejího trváni butiC•u subJEktu údajů poskytnuty na jeho vyžádáni, 
adresovane pisernne na adresu sídla GasNet.  nebo do  datové schránky 

IX, 

Smlouva se vyhotovułe ve 4 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana, jeden 
stejnopis je určen pro potřeby tízeni před katastrálním úřadem  
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V Zełezné Rudë 

dne  

 

V Plzni dne

 
V Ústi nad Labem, dne . 

- 8 -01- 2021  


