
                         číslo smlouvy budoucího povinného: 2019/0437/SMM-SP/D1-2021 
                           číslo smlouvy budoucí oprávněné: OT-1040012982/010/MPE 

                                                                                                                        1/4

Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č. 2019/0437/SMM-SP budoucího povinného 
 a č. OT-1040012982/010/MPE budoucí oprávněné 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. §§ 1785 - 1788 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník v platném znění a § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000  Sb. 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický 
zákon) v platném znění mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
1. Město Uherské Hradiště, 

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
IČO 002 91 471 
DIČ CZ00291471 
zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
 
dále jako budoucí povinný na straně jedné 

 
a 
 
2.  EG.D, a.s. 

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
IČO 280 85 400 
DIČ CZ28085400 
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 8477 

    zastoupena Ing. Jiřím Přívarou, Technikem výstavby a obnovy DS 
  

dále jako budoucí oprávněná na straně druhé 

(budoucí povinná a budoucí oprávněná společně rovněž jako „Smluvní strany“) 

 
 
 
I.   Účel dodatku 
 
1. Smluvní strany uzavřeli dne 8.08.2019 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 2019/0437/SMM-SP budoucího povinného a č. OT-1040012982/010/MPE 
budoucí oprávněné (dále jen smlouva).  

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu navýšení 1 ks pilíře na část pozemku 
parc.č. 814/7 v k.ú. Uherské Hradiště a prodloužení lhůty k uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene do 2 let ode dne uzavření tohoto dodatku, za účelem úpravy jejich 
vzájemných práv a povinností z výše uvedené smlouvy tak, aby vyhovovaly jejich 
současným představám a potřebám. 

 
 
 
II.   Změny ve smlouvě 
 
Článek I.,  odst. 4., který zní takto: 
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1. Budoucí povinný souhlasí s tím, aby bylo zřízeno věcné břemeno k částem pozemků  
parc.č. 300/6, parc.č. 300/56, parc.č. 300/57, parc.č. 300/62, parc.č. 341/4, parc.č. 361/1, 
parc.č. 659/2, parc.č. 662/12, parc.č. 788/2, parc.č. 788/4 a parc.č. 814/7, vše v k.ú. 
Uherské Hradiště, spočívající v  právu zřízení, provozování, opravování a udržování 
zařízení distribuční soustavy – umístění kabelového vedení NN v celkové délce cca 
459 bm do-na části pozemků parc.č. 300/6, parc.č. 300/56, parc.č. 300/57, parc.č. 300/62, 
parc.č. 341/4, parc.č. 361/1, parc.č. 659/2, parc.č. 662/12, parc.č. 788/2, parc.č. 788/4 a 
parc.č. 814/7 a 2 ks pilířů do-na část pozemku parc.č. 300/6, vše v k.ú. Uherské Hradiště, 
včetně práva zřídit, mít a udržovat na Zatížené nemovité věci potřebné obslužné 
zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, 
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění za 
podmínky, že vedení bude umístěno v obou lokalitách co nejvíce bokem uličního 
koridoru, resp. Na kraji pozemku ve vlastnictví města, aby neblokovalo a neomezovalo 
budoucí investiční záměry města (komunikace, chodníky a cyklostezku podél trati ČD; 
za podmínek uvedených ve vyjádření odboru SMM č.j. MUUH-SMM/20317/2019/ChraJ 
ze dne 5.4.2019 – viz příloha č. 2; současně je nutné umístění kabelu E.ON v ulici 
Průmyslové konzultovat na odboru investic, který má v současné době zpracovanou 
studii dopravní obslužnosti dané lokality – prostorové řešení ulice zasahuje až za 
pozemky města, proto je nutné umístění kabelu konzultovat dopředu s Ing. xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic, tel xxx xxx xxx, e-mal: xxxxxxxxxxxxx. 

 
se doplňuje tak, že se rozšiřuje o 1 ks pilíře, a zní :  
 

1. Budoucí povinný souhlasí s tím, aby bylo zřízeno věcné břemeno k částem pozemků  
parc.č. 300/6, parc.č. 300/56, parc.č. 300/57, parc.č. 300/62, parc.č. 341/4, parc.č. 361/1, 
parc.č. 659/2, parc.č. 662/12, parc.č. 788/2, parc.č. 788/4 a parc.č. 814/7, vše v k.ú. 
Uherské Hradiště, spočívající v  právu zřízení, provozování, opravování 
a udržování zařízení distribuční soustavy – umístění kabelového vedení NN 
v celkové délce cca 459 bm do-na části pozemků parc.č. 300/6, parc.č. 300/56, 
parc.č. 300/57, parc.č. 300/62, parc.č. 341/4, parc.č. 361/1, parc.č. 659/2, parc.č. 662/12, 
parc.č. 788/2, parc.č. 788/4 a parc.č. 814/7,  2 ks pilířů do-na část pozemku parc.č. 
300/6 a 1 ks pilíře do-na část pozemku parc.č. 814/7, vše v k.ú. Uherské Hradiště, 
včetně práva zřídit, mít a udržovat na Zatížené nemovité věci potřebné obslužné 
zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její 
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 
odstranění za podmínky, že vedení bude umístěno v obou lokalitách co nejvíce 
bokem uličního koridoru, resp. Na kraji pozemku ve vlastnictví města, aby 
neblokovalo a neomezovalo budoucí investiční záměry města (komunikace, 
chodníky a cyklostezku podél trati ČD; za podmínek uvedených ve vyjádření 
odboru SMM č.j. MUUH-SMM/20317/2019/ChraJ ze dne 5.4.2019 – viz příloha č. 2; 
současně je nutné umístění kabelu E.ON v ulici Průmyslové konzultovat na 
odboru investic, který má v současné době zpracovanou studii dopravní 
obslužnosti dané lokality – prostorové řešení ulice zasahuje až za pozemky města, 
proto je nutné umístění kabelu konzultovat dopředu s Ing. xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic, tel xxx xxx xxx, e-mal: xxxxxxxxxxxxxxx 
a současně za podmínky, že nadzemní objekt (pilíř) bude umístěn minimálně 0,5 m 
od hrany komunikace. Budoucí povinný doporučuje vést rozvody NN v dostatečné 
hloubce a chráničce z důvodu blížící se rekonstrukce komunikace a odvodnění 
ulice Průmyslové. 
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Článek II.,  odst. 1., který zní takto: 
 

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou Smluvních stran do 12 měsíců od 

dokončení - resp. převzetí dokončené stavby Budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele 

(datum podpisu protokolu o převzetí stavby) uzavřít podle §§ 25 odst. 4 zákona 

č. 458/2000Sb., energetický zákon v platném znění a §§1257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., 

občanský zákoník v platném znění smlouvu o zřízení věcného břemene, nejpozději však 

do 2 let ode dne uzavření této smlouvy. Věcné břemeno bude svou povahou osobní 

služebností energetického vedení zřízenou ve prospěch Budoucí oprávněné jako PDS. 

 
se mění a zní :  
 

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou Smluvních stran do 12 měsíců od 
dokončení - resp. převzetí dokončené stavby Budoucí oprávněnou od jejího 
zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetí stavby) uzavřít podle §§ 25 odst. 4 
zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon v platném znění a §§1257 a násl. zákona č. 
89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění smlouvu o zřízení věcného břemene, 
nejpozději však do 2 let ode dne uzavření tohoto dodatku. Věcné břemeno bude 
svou povahou osobní služebností energetického vedení zřízenou ve prospěch 
Budoucí oprávněné jako PDS. 

 
 
Článek II.,  odst. 3., který zní takto: 
 

3.  Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za 

účelem umístění distribuční soustavy – umístění kabelového vedení NN a 2 ks pilířů na 

Zatížené nemovité věci a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo 

Budoucí oprávněné zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy na Zatížené nemovité 

věci tak, jak je specifikováno v čl. I. odst. 4.  

 
se mění a zní :  
 
3.    Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za 

účelem umístění distribuční soustavy – umístění kabelového vedení NN a 3 ks pilířů 
na Zatížené nemovité věci a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude 
právo Budoucí oprávněné zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy na 
Zatížené nemovité věci tak, jak je specifikováno v čl. I. odst. 4. 

 
 
 
III.   Ostatní ujednání 
 
Ostatní smluvní ujednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu se nemění a zůstávají nadále v platnosti.  
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IV.    Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění 
 
Budoucí povinný, v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, prohlašuje, že uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č. 2019/0437/SMM-SP bylo schváleno usnesením Rady města 
č. 893/62/RM/2021/Veřejný ze dne 29.3.2021.  
 
 
V.   Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámili s jeho obsahem, dodatku rozumí, 
souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z něho 
vyplývajících.  

2. Budoucí oprávněná bere na vědomí, že tento dodatek bude Budoucím povinným 
uveřejněn ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť Budoucí povinný je mj. 
povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je Budoucí oprávněná 
povinna nejpozději při podpisu tohoto dodatku Budoucího povinného písemně upozornit 
na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z tohoto dodatku, které 
budou následně Budoucím povinným v uveřejňovaném textu anonymizovány.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou 
a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Budoucí povinný se zavazuje, že 
provede uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.  

 
2.  Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, skládajících se ze čtyř 

stran. Budoucí oprávněná obdrží dvě vyhotovení, budoucí povinný jedno vyhotovení 
tohoto dodatku.  

 
3.  Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě není uzavírán za nápadně 

nevýhodných podmínek ani v tísni. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 

Příloha č. 1: situace projektovaného vedení  D2.1.1-b 
 

V Otrokovicích dne 11.05.2021                            V Uherském Hradišti dne 21.05.2021 

 

budoucí oprávněná                                                budoucí povinný 
EG.D, a.s.                                                              město Uherské Hradiště 

 
 
 
 
 
 
.........................................................                      ............................................................... 
Ing. Jiří Přívara                                                      Ing. Stanislav Blaha      
technik výstavby a obnovy DS                               starosta města 
 


