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MLOUVA o zřízení věcného břemene Č .: JI-014330069323/001-ADS 

Město Náměšť  nad Oslavou 
sídlo: 	 Masarykovo nám. 104, Nám ě šť  nad Oslavou, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 

ičo: 	00289965 

Dič : 	 CZ00289965 

zapsána: 

zastoupena: 	Vladimír Měrka, Starosta 

č íslo účtu: 

vlastnický podíl: 	111 

(dále jen „Povinná") 
na straně  jedné 

a 
EG.D, a.s. 

se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 

IČO: 28085400 

DIČ : CZ28085 400 

zapsána: Společnost je zapsána v Obchodním rejst ř íku vedeném Krajským soudem v Brn ě, oddíl 
B., vložka 8477 

zastoupená: 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

(dále jen „Oprávněná") 
na straně  druhé 

(Povinná a Oprávn ěná společně  rovněž jako „Smluvní strany") 

uzavřely níže uvedeného dne, m ěsíce a roku tuto: 

Smlouvu o zřízení věcného břemene 
Č .: 1I-0143 30069323J001-ADS (dále jen „SMLOUVA") 

k provedení (v souladu s) ustanovení § 25 odst. 4 zákona č . 45812000 Sb., energetický zákon v platném zn ění, 
a §1257 a násl. zákona Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ČLÁNEK I. - ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1.1. Oprávn ěná je provozovatelem distribu ční soustavy (dále jen „PDS") na území vymezeném licencí. 
Distribuční soustava je provozována ve ve řejném zájmu. PDS má povinnost zajiš ťovat spolehlivé 
provozování, obnovu a rozvoj distribu ční soustavy na území vymezeném licencí, p ř ičemž zřízení tohoto 
věcného b řemene je ze strany Oprávn ěné jedním ze zákonem daných p ředpoklad ů  pro pinění této 
povinnosti. 

1.2. Povinná prohlašuje, že je jediným a výlu čným vlastníkem 
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• pozemku parc. č . 67519 v katastrálním území Nám ěšť  nad Oslavou, obec Nám ěšť  nad Oslavou, 

okres Třebíč  (dále jen „Pozemek"). Katastrální ú řad pro Vysočinu, Katastrální pracovišt ě  Třebíč  
eviduje předmětný Pozemek zapsaný v katastru nemovitostí na LV Č . 10001 pro katastrální území 

Náměšť  nad Oslavou. 

1.3. Pozemek se nachází na území vymezeném licencí, v n ěmž Oprávněná provozuje distribu ční soustavu. 

Oprávněná má povinnost z řídit věcné b řemeno umožňující z řídit a provozovat ve smyslu § 25 odst. 3 

písm. e) energetického zákona na Pozemku za řízení distribu ční soustavy. 

1.4. Distribu ční soustava je liniovou stavbou ve smyslu * 509 zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník a 

nejedná se tak o sou část pozemku. 

ČLÁNEK U. - PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je z řízení a vymezení v ěcného b řemene podle §25 odst. 4 energetického zákona a 

to jako osobní služebnost ve prosp ěch PDS dle tohoto zákona (dále též jen „v ěcné b řemeno"). Obsah 

věcného b řemene je specifikován v článku lil, této Smlouvy na Pozemku ve prosp ěch Oprávněné v 

rozsahu uvedeném ve Smlouvě  a vyplývajícím z p říslušných ustanovení energetického zákona. 

ČLÁNEK III. - SPECIFIKACE VĚCNÉHO BŘEMENE 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Pozemku, z řizuje k Pozemku ve prosp ěch Oprávn ěné 

právo věcného b řemene podle §25 odst. 4 energetického zákona, když jeho obsah a rozsah jeho výkonu 

je blíže uveden v p říslušných ustanovení energetického zákona. 

3.2. Smluvní strany berou na v ědomí, že se změnou vlastníka Pozemku p řechází i práva a povinnosti 

vyplývající z věcného b řemene na nabyvatele Pozemku. 

3.3. Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem stavby,,Nám ěšť  n. Osl. Hrubý: kabelová smyčka NN". Smluvní 

strany se za ú čelem umístění distribu ční soustavy - kabelové vedení NN (dále jen „distribu ční soustava") 

na Pozemku a za ú čelem jejího provozování dohodly na z řízení věcného b řemene, jehož obsahem je 

právo Oprávn ěné zřídit a provozovat distribu ční soustavu na Pozemku. 

Věcné b řemeno zahrnuje též právo Oprávn ěné provád ět na distribu ční soustavě  úpravy za ú čelem její 

obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, v četně  jejího odstranění. 

3.4. Rozsah věcného b řemene vymezuje: 

• Geometrický plán č.: 1982-85812021 zhotovený firmou Aditis, s.r.o., který ov ěř il(a) 

dne 15.03.2021 pod č .: 52/2021 a za Katastrální ú řad pro Vyso činu, Katastrální pracovišt ě  Třebíč  
potvrdil(a) 	 dne 22.03.2021 pod Č .: 42012021 

Citovaný geometrický plán je p řílohou a nedílnou součástí této Smlouvy. 

3.5. Povinná z věcného b řemene bere na vědomí, že distribu ční soustava je chrán ěna ochrannými pásmy dle 

energetického zákona. Ochranné pásmo slouží k zajišt ění spolehlivého provozu distribu ční soustavy a k 

ochraně  života, zdraví a majetku osob. 

3.6. Povinná z věcného b řemene je povinna strp ět výkon práva Oprávn ěné vyplývající z této smlouvy a 

energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, co vedek ohrožení sou části distribu ční soustavy a 
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omezení výkonu  tohoto práva Oprávn ěné. 

3.7. Věcné b řemeno z řízené touto Smlouvou se sjednává jako časově  neomezené a zaniká v p ř ípadech 
stanovených zákonem. 

ČLÁNEK IV. - DALŠÍ PRÁVA 

4.1. Oprávn ěná z věcného b řemene má ve vztahu k Pozemku dále oprávn ění, která jí, jako PDS, vznikem 
věcného b řemene dle této Smlouvy p řísluší ze zákona a to z ustanovení § 25 odst. 3 písm. f) a g) 
energetického zákona, p ředevším pak: 

• vstupovat a vjížd ět na Pozemek v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z v ěcného b řemene 
podle odst. 3.3. č lánku III. této Smlouvy. 

4.2. Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění popsaných shora postupovat coby PDS striktn ě  ve smyslu 
25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šet řit práva Povinné a vstup na Pozemek ji bezprost ředně  
oznámit. Po skon čení prací je povinna uvést Pozemek do p ředchozího stavu, a není-li to možné s ohledem 

na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího p ředchozímu ú čelu nebo užívání Pozemku a 
bezprost ředně  oznámit tuto skutečnost Povinné. Po provedení odstran ění nebo oklešt ění stromoví je 
povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytk ů  po těžbě . 

ČLÁNEK V - CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Věcné b řemeno podle této Smlouvy se z ř izuje úplatně . 

5.2. Jednorázová náhrada za z řízení věcného břemene se sjednává ve výši 3 300,00 Kč  (slovy: t ř itisícet ř ista 
korun českých). 

K této částce bude p ř ipoč ítána platná sazba DPH. 

5.3. Jednorázová úplata, která odpovídá hodnot ě  zř izovaného práva, bude Povinné uhrazena na základ ě  
da ňového dokladu - faktury vystavené Povinnou s termínem splatnosti min. 21 dn ů  od doručení 
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí dle této Smlouvy. 

Daňový doklad - faktura musí být vystavena na faktura ční společnost: EG.D, a.s. 

Povinná poznámka - uvedení čísla smlouvy na daňovém dokladu (faktu ře): 

Úhrada věcného b řemene dle smlouvy EG.D číslo Jl-0143300693231001-ADS 
Daňový doklad - faktura bude zaslána na adresu: EM electronic invoice, P.O.BoX 13, Praha 225 13. 

ČLÁNEK VI. - VKLAD VĚCNÉHO BŘEMENE DO VEŘEJNÉHO SEZNAMU 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o zápisu práva v ěcného břemene zř izovanému 
touto Smlouvou k Pozemku do katastru nemovitostí bude podán p říslušnému katastrálnímu ú řadu 
Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru 
nemovitostí uhradí Oprávn ěná. 

6.2. Věcné b řemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením ob čanského zákoníku zápisem do 
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ve řejného seznamu (katastr nemovitostí). Právní ú č inky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis 

došel p ř íslušnému katastrálnímu ú řadu. 

ČLÁNEK VII. - DOLOŽKA DLE ZÁKONA O OBCÍCH 

7.1. Povinná z věcného b řemene prohlašuje, že tato Smlouva je uzav řena v souladu s ustanovením §41 odst. 2 

zákona č . 128/2000Sb., o obcích v platném zn ění. 

7.2. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou m ěsta usnesením č . 13/2021 ze dne 21.06.2021 

ČLÁNEK VIII. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

8.1. Smluvní strany se zavazují, že pokud p říslušný katastrální ú řad vyzve účastníky k odstran ění př ípadných 

nedostatků  návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, p ř ípadně  listiny, na základě  které má být právo 

zapsáno, vyvinou pot řebnou souč innost kjejich odstran ění ve stanovené lh ůtě . 

8.2. V p ř ípadě , že p říslušný katastrální ú řad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví č i zamítne, Smluvní strany 

se zavazují poté uzav řít ve lh ůtě  do 30 - ti kalendá řních dní ode dne doru čení rozhodnutí katastrálního 

ú řadu o zastavení č i zamítnutí vkladu oběma Smluvním stranám novou Smlouvu s totožným obsahem za 

stejných cenových podmínek, ve které budou odstran ěny všechny nedostatky, které bránily povolení 

vkladu práva dle této smlouvy, bude-li to možné. 

8.3. Oprávněná je povinna (prost řednictvím mandatá ře) doru č it kopii návrhu na zahájení řízení o povolení 

vkladu práva do KN s vyzna čením data p ř ijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doru čení - 
doru čenky) do 5-ti pracovních dn ů  na adresu Povinné ode dne podání na katastrálním ú řadě . Smluvní 

strany si mohou smluvn ě  dohodnout i jiný (alternativní) zp ůsob doru čení návrhu na zahájení řĺzení, 

např íklad faxem, mailem apod. 

ČLÁNEK IX. - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ : 

9.1. V tomto č lánku jsou uvedeny základní informace o zpracování osobních údaj ů  zástupců  Povinné 

Oprávn ěnou. Podrobné informace jsou dostupné na www.egd.cz  v sekci Ochrana osobních údaj ů . 

9.2. Oprávn ěná bude zpracovávat osobní údaje zástupce Povinné na základ ě  svého oprávněného zájmu pro 

účely přípravy, uzavření a pinění této Smlouvy, vnit řní evidence a kontroly, ochrany právních nárok ů  a 
provozních pot řeb. Proti takovému zpracování má zástupce Povinné právo podat námitku. 

9.3. Podpisem této Smlouvy zástupce Povinné potvrzuje, že se seznámil s informacemi uvedenými v tomto 
č lánku a dalšími informacemi o zpracování osobních údaj ů  dostupnými na www.egd.cz  v sekci Ochrana 
osobních údajů , a to včetně  práv, které Povinné a jejím zástupc ům náleží. 

ČLÁNEK X - ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

10.1. Smlouva nabývá  úč innosti okamžikem jejího uzav ření. Pro p řípad, že Smlouva není uzavírána za 
přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzav řena, pokud ji Povinná č i Oprávněná 
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VÝKAZ DOSAVADNIHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ  KATASTRU NEMOVITOSTI 

Dosavadní stav  	 Nový stav 

značeni 	Výměra parce 	Druh pozemku Ozna čení 	Výměna parcei 	Druh pozemku Typ stavby 	Způs. 	 Porovnáni se stavem evidence právních vztah ů  
ozemku 	 pozemku  	určeni Díl přechází z pozemku Č íslo listu 	Výměna dílu 	Označení 
rc. číslem 	Způsob r.chti parc. čislem 	Způsob využití Způsob využití výmě r 	označeného v 	vlastnictví 	dílu 

hal 	m 2 	 ha 	m2 	
katastru 	dřivějšípoz. 	

m 
nemovitosti 	evidenci 

675/9 	' 	675/9 	•001 

694/3 	 694/3 	3480 

Druh věcného břemene: dle listiny 

Oprávněný: dle listiny 

GEOMETRICKÝ PLÁN °°° 	
inimrýrr. Stejnopis ověřil úředně 	 lcýisdenýs-. 

Jméno, pttjment: pro Jméno, příjmení: 

vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku 

čis10 polohy seznainu ěředněoc 
zeměměřIckých inženýrů : 	 2785/2016 óéoníož 	seznamu úně vnČným 

zesnaněřtckých inženýrů : 	 221312004 

Dne: 	15. března 2021 	Číslo: 	5212021 Dne 	8.6.2021 	 Číslo: 	
1345/2021 

Náležitostmi a přesností odpovídá p!úvnlm předpíežm. Tento stnopis odpovídá geomettickánu piána velekOesiické podobě  uloženému 
v dokumentaci katastrálního úřadu. 

Vyhotovitel: KStaSlrálUí úřad souhlasí s očíslováním parcd. Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě. 

615 OO Brno A)ITIS ičo' 26200621 
wodlt.a 

KÚ pro Vysoč inu 
k'P Třtshíc 

FďP-420/202-  710 
2021.03.22 12:45:24 CET 

/ 

Číslo plánu: 	1982-858/2021 

Okres: 	Třebíč  
Obec: 	Náměšť  nad Oslavou 

Kat. území: 	Náměšť  nad Oslavou 

Mapový list: Náměšť  nad Oslavou 2-7143 
Dosavadním vlassiilú řm pozemků  byla poskytnuta možnost 
seznámit se 	terénu s pr ůběhem navrhovaných nových trrasri 
které byly označeny předepsaným způsobem: 



podepíší sjakoukoliv změnou či odchylkou, byť  nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Smluvní 

strana takovou zm ěnu č i odchylku nebo dodatek následně  schválí. 

10.2. Smlouva může být měněna nebo dopl ňována pouze formou vzestupn ě  č íslovaných písemných dodatků  
podepsaných oběma Smluvními stranami. 

10.3. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

10.4. Na právní vztahy vyplývající nebo související stouto Smlouvou a vní nebo venergetickém zákon ě  
výslovně  neupravené se p řiměřeně  uplatní ustanovení ob čanského zákoníku. 

10.5. Smlouva je sepsána v 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávn ěná a jeden stejnopis 

bude Oprávněnou použit pro ú čely p říslušného řízení o zápisu věcného b řemene do katastru 

nemovitostí. 

10.6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu p řed jejím podpisem přečetly, že byla uzav řena po vzájemné 

dohodě, podle jejich pravé a svobodné v ů le, dobrovoln ě, urč itě, vážně  a srozumiteln ě, nikoliv v tísni, 

pod nátlakem ani za nápadn ě  nevýhodných  podmínek, což stvrzují svými  podpisy. Smluvní strany 

prohlašují, že Smlouva p ředstavuje úpinou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují 

náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

Povinná 

V(ve)Zť / 

Oprávněná 

03 -08- 2021 
V (ve): Brno, dne...................... 

- 	 058 

IIsto 	 vou 
	

EG.D, a.s. 

Vladimír Mer 	rosta 
	

Monika Březová 
Manažer věcných b řemen, na základ ě  pověření ze 

dne 18. 1. 2021 
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Seznam souřadnic (S-J'rSK) 
Číslo bodu Sou řadnice pro zápis do KN 

Y 	 X 	Kódkv. 
1 630916.12 1155708.33 3 
2 630920.34 1155714.31 3 
3 630920.92 1155714.35 3 
4 630914.88 1155708.67 3 
5 630914.74 1155708.19 3 
6 630916.63 1155706.82 3 
7 630916.05 1155707.83 3 
8 630916.52 1155708.03 3 
9 630917.06 1155707.07 3 
10 630921.73 1155713.77 3 
11 630920.60 1155713.81 3 
12 630921.22 1155714.76 3 
13 630922.03 1155714.17 3 


