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Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090006525

uzavřená dle ustanovení $ 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších předpisů, ust. $ 1/46
odst. 2 zákona č. 89/2012 5b., občanský zákoník, v platném znění mezi
Žadatelem
Špráva a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka PR 287
Adresa pro zasílání písemností:
Ořechovská 541/35, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Komůrka
a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS")
EG.D, a.s.

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 802 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400
Zástupce: ve věcech smluvních: —

ve věcech technických: ©
Bankovní spojení:
IBAN:

I. Předmět smlouvy
1) Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. $ 47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění

pozdějších předpisů přeložení níže specifikované části zařízení distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré
náklady spajené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající.

2) Provozovatel DS je vlastníkem a provozovatelem části zařízení distribuční soustavy označené jako: venkovní vedení
VN133 kmen a odbočka Opatovice, kabelové vedení NN, které se nachází v lokalitě: Vyškov Dědice parcela 4012/1779.
Z důvodu požadavku stavby Žadatele: III/37729,11/37737 Vyškov - Okružní křižovatka, je nutno přeložit výše uvedenou
část zařízení distribuční soustavy a to následujícím způsobém: Stávající zařízení distribuční soustavy a to: venkovní
vedení VN133 kmen a odbočka Opatovice, a kabelové vedení NN z TS U ZŠ bude dernontováno a nahrazeno novým
kabelovým vedením VN a NN, umístěným v nové trase.
Přeložka má charakter dílčí změny trasy el. vedení (příp. přemístění některých prvků tohoto zařízení). Přeložka
rozvodného zařízení bude realizována jako stavba: Vyskov Dědice,pre|VN133 a NN, SUS JMK (číslo: 1030069358)
(dále jen „provedení přeložky“)

Il. Termín provedení přeložky
1) Provozovatel D5 se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeloženíza součinnosti do 17 měsíců od uzavření

této smlouvy za předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících

s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli

DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona

č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 30.06.2022, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.
2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky zařízení distribuční

soustavy uvedeného v tomto článku a dále rná právo na změnu technického provedení přeložky specifikovaného
v článku IV. odst. 2) písm. a) této smlouvy v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1)
tohoto článku nebo v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. Provozovatel
DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné změně technického
provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví,

III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky
1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 9090006525 a stanoveným

technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky 3 038 612 Kč.
2) Úhrada nákladů bude provedena takto:

- první splátka ve výši 15 % z předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, tj. je splatná
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a příjemci těchto prostředků (základní identifikační údaje Provozovatele DS) mohou být poskytnuty třetím stranám
na základě žádosti nebo jejich zveřejněním, Žadatel se zavazuje z takového poskytnutí nebo zveřejnění vyloučit (např:
začerněním) veškeré identifikační a kontaktní údaje zástupců Provozovatele DS, jakoži jakékolivjiné osobní údaje.

13) Je-li Žadatel povinným subjektem dle ustanovení S 2 odst. 1 zákonač. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách;
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se
v souvislosti s uzavřením této smlouvy splnit povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly,- ju
že smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou újmu, která by nesplněním on
povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá Žadatel.

VIII. Akceptační ustanovení
1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 90 dnů od okamžiku odeslání návrhu '-

této smlouvy Žadateli.
2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 90 denní lhůty vyhotovení smlouvy

podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný
výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.

3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh této smlouvy zaniká.
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Za Žadatele:

Ing. Zdeněk Komůrka
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková

keos organizace kraje

EG.D, a.s. 088
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