
SMLOUVA
O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

uzavřená v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb,, o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,

Č.8800101105_2/BVB/P

(dále jen ,,smlouva ')

1.
Smluvní strany

1.1. Město Rokycany "
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany, Střed
IČ: 00259047
DIČ: CZ00259047
zastoupené: Václavem Kočím, starostou města
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Rokycany, Č.ú. 19-225381/0100

(dále jen ubudouc/"pov/hný ")

a

1.2. GasNet, s.r.o.
se sÍdlem: Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083
IČO: 27295567
DIČ: CZ27295567
zastoupená na základě plné moci č. 92180497 ze dne 27.6.2018

GasNet Služby, s.r.o.
se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 57165
IČO: 27935311
DIČ: CZ27935311
zastoupená: ,

na základě plné moci č. 92180603 ze dne 10.7.2018 a
. , západ

na základě plné moci č. 92180928 ze dne 23.11.2018

(dále jen «budouc/"oprávněný "),

a

1.3. Nemovitosti Pilsen s.r.o.
se sídlem: Koterovská 601/192, Koterov, 326 00 Plzeň
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 30114
IČO: 26697165
DIČ: CZ 26697165
zastoupená na základě plné moci ze dne 31.3.2016

: Č ,
:

(dále jen jhvestor ")
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2.
Prohlášení o způsobilosti

3.1.

Smluvní strany prohlašujI, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé
nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jedná nim práva a povinnosti.

3.
Prohlášení vlastníka nemovitých věci, provozovatele zařIzeni a investora

Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovité věci, která je v katastru
nemovitosti zapsána na LV č. 10001 a k.ú, Rokycany a to:

pozemku p.č. 2769/2

(dále jen ,,dotčený pozemek ").

3.2. Budoucí oprávněný prohlašuje, Že je ve smyslu ust. § 59 zák.č. 458/2000 Sb., zákon o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provozovatelem
distribuční soustavy plynárenského zařízeni včetně jejího přislušenshň a že se pro úČel této
smlouvy, jakož i smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti (dále jen ,smlouva o zňZení
VB'), tímto zařIzením konkrétně rozumí stavba: ,,Rokycany, přeložka NTL přípojky
plynovodu pro pozemek p.č. 333/1, Dolní příkopy'" navržená dle projektové
dokumentace/situace, která tvoří přílohu této smlouvy.

(dále jen ,,stavba ").

3 3 Investor prohlašuje, že uzavřel s budoucím oprávněným Smlouvu o zajištění přeložky
plynárenského zařIzení a úhradě nákladů s ni souviseýcich č. 4000235237 ze dne 26.1.2021.

4.1

4.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je uděleni souhlasu budoucího povinného se stavbou na dotčeném
pozemku a sjednání podmínek pro uzavření smlouvy o zřIzenI VB, již budoucí povinný zřIdi ve
prospěch budoucího oprávněného dle zákona Č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, věcné břemeno ve smyslu osobní služebnosti na dobu neurčitou za
jednorázovou finanční úhradu spočÍvajÍcÍ v právu budoucího oprávněného a současně v
povinnosti budoucího povinného a každého dalšího vlastníka dotčeného pozemku strpět:

zřIzení a provozováni stavby na dotčeném pozemku

(dále jen M věcné brémeno ")

4.2. Budoucí povinný bere na vědomí, Že budoucí oprávněný bude mít kromě věcného břemene,
které mu bude zřízeno smlouvou o zřIzení VB, k dotčenému pozemku další práva, jejichž
obsah a rozsah je stanoven v § 59 odst. 1, pÍsm. f) a g) zákona Č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.
Souhlas se stavbou

5.1. Budoucí povinný souhlasí se zřIzenIm a provozováním stavby na dotčeném pozemku dle
projektové dokumentace/situace.
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5.2. Budoucí povinný rovněŽ souhlasí s tím, že budoucí oprávněný a investor mohou vstupovat a
vjíždět na dotčený pozemek a to v nezbytné míře v souvislosti s činěním úkonů souvisejících
s přípravou stavby, její realizací a jejím uvedením do provozu,

6.
Souhlas s použitím smloůvY k vydánI povolení stavby

Budoucí povinný podpisem této smlouvy uděluje investorovi souhlas k tomu, aby tuto smlouvu
použil pro účel vydání povolení ke zřízenI a umistěnI stavby na dotčeném pozemku ve
správních nebo jiných řIzeních vedených příslušným stavebním nebo jiným úřadem, jako
doklad vyjadřujÍcÍ souhlas budoucího povinného se zřIzením, umístěnÍm a provozováním
stavby na dotČeném ,pozemku a to v rozsahu dle přiložené projektové dokumentace/situace s
vyznačením stavby, která je nedílnou součásti této smlouvy. Budoucí povinný též souhlasí
s projednáním povoleni ke zřízeni a urrňstěni stavby na dotčeném pozemku ve zjednodušeném
územním řizeni případně projednáním územního a stavebního řízeni veřejnoprávní smlouvou.

7w

V'

Rozsah zatÍženÍ věcným břemenem

7.1.

7.2.

Smluvní strany souhlasí s tím, že přesný rozsah zatÍženÍ dotčeného pozemku věcným
břemenem, bude stanoven ve smlouvě o zřízenI VB na základě geometrického pIánu
s vyznačením stavby a výkazu výměr stavby.

Předpokládaná délka stavby na dotčeném pozemku navržená dle projektové
dokumentace/situace s vyznačením stavby je 3 m.

8.
Doba trvání věcného břemene

Budoucí povinný se zavazuje, Že za podmínek sjednaných touto smlouvou zřídI ve smlouvě o
zřIzeni VB věcné břemeno na dobu neurčitou.

9.
Katastr nemovitostí

9.1.

9.2.

Smluvní strany berou na vědomí, že práva věcného břemene vzniknou dnem vkladu těchto
práv do přIsluŠného katastru nemovitostí dle uzavřené smlouvy o zřIzenI VB.

Budoucí oprávněný se zavazuje, že do 30 dnů od doruČení uzavřené smlouvy o zřIzenI VB,
podá návrh na vklad věcného břemene zřízeného smlouvou o zřIzenI VB k dotčenému
pozemku příslušnému katastrálnímu úřadu.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s podáním návrhu na vklad věcného břemene
do katastru nemovitostí, včetně zaplaceni správního poplatku za vklad práva odpovídajÍcÍho
věcnému břemeni do katastru nemovitostí ponese budoucí oprávněný. Nák|ady na vyhotovení
potřebného počtu geometrických plánů s vyznačením stavby a výkazů výměr stavby, ponese
investor.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že všechny náklady po zamítnuti vkladu věcného břemene na
základě této smlouvy příslušným katastrálním úřadem a dále zaplaceni správního poplatku a
náklady spojené s provedením dalšího nového vkladu věcného břemene do katastru
nemovitostí při zachování smyslu a účelu této smlouvy, ponese budoucí oprávněný.

9.5. Ve smyslu ustanoveni § 441 a násl. zákona Č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, udělí budoucí povinný podpisem smlouvy o zřIzení VB budoucímu
oprávněnému pInou moc k podpisu a k podáni návrhu na zahájení řIzenI o povolenI vkladu
práv věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí a k zastupování ve věcech
vkladu práv dle smlouvy o zřízení VB do katastru nemovitosti, mimo doručení rozhodnuti
katastrálnIho úřadu o povoleni vkladu práv dle smlouvy o zřízenI VB do katastru nemovitosti, a
aby činil v této věci právni úkony, které jsou k tomu nezbytné, včetně písemných, a Činil při
tom podpisy.
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10.
Finanční úhrada za zřizenI věcného břemene

10.1. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno ve smlouvě o zřÍzéni VB za jednorázovou
finanční úhradu stanovenou po vzájemné dohodě smluvních stran a poukázanou ve prospěch
budoucího povinného.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že výše finanční úhrady se ve smlouvě o zřIzenI VB vypočte podle
údajů o rozsahu skutečného zaměření stavby v geometrickém plánu, údajů výkazu ýměr
stavby a dle ustanovení uvedených v Opatření orgánů Města Rokycany č. 1/2019 - ZASADY
pro vydávání souhlasů s umístěnh a provedením staveb, pro projednáváni, schvalováni smluv
a určení výše finančních náhrad za zřIzenI věcných břemen (služebnostÍ a reálných břemen) na
nemovitých věcech, které bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Rokycany Č. 4645
dne 24.6.2019, K finanční úhradě bude připočtena odpovÍdajÍcÍ Částka DPH odvozená
ze zákonné sazby platné ke dni vzniku právních účinků vkladu práva věcného břemene do
katastru nemovitostí.

10.3. Předpokládaná finanční úhrada za zřIzeni věcného břemene . byla smluvními stranami
dohodnuta ve výši 2.200,- KČ bez DPH.

11.
Způsob platby

11.1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemně dohodnutá finanční úhrada za zřIzení věcného
břemene bude provedena budoucím oprávněným ve prospěch budoucího povinného na
základě daňového dokladu vystaveného budoucím povinným po vzniku právních účinků vkladu
do katastru nemovitosti. Splatnost daňového dokladu bude do 50 dnů ode dne jeho vystaveni.
Za datum uskutečněni zdanitelného plněni bude povaŽováno datum vzniku právních účinků
vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitosti. Daňový doklad bude budoucímu
oprávněnému doručen na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy o zřízeni VB nebo na jinou
adresu, pokud ji budoucí oprávněný uvede ve smlouvě nebo v Žádosti. Budoucí povinný se
zavazuje, že vyjma náležitostí stanovených platnými právními předpisy bude daňový doklad
obsahovat číselné označení smlouvy o zřízenI VB a název stavby.

11.2. Pokud k datu uskutečněni zdanitelného plnění budou u budoucího povinného naplněny
podmínky ustanoveni § 106a (Nespolehlivý plátce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoDPH"), je budoucí oprávněný oprávněn
postupovat podle ustanoveni § 109a (Zvláštní způsob zajištěni daně) ZODPH. V takovém
případě je budoucí oprávněný oprávněn uhradit Část svého finančního závazku, tedy část
sjednané úplaty za zřIzeni věcného břemene, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv
na bankovní účet budoucího povinného, ale přímo na bankovní účet přIsIušného správce daně.
Zároveň o této skutečnosti budoucí oprávněný vyrozumí budoucího povinného. Tímto bude
finanční závazek budoucího oprávněného vůČi budoucímu povinnému v části vypočtené výše
daně z přidané hodnoty vyrovnaný.

11.3. Daňový doklad musí obsahovat vŠechny smluvně dohodnuté údaje a bankovní spojeni
budoucího povinného, zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícI dálkový přístup
v registru plátců DPH, ve smyslu ustanovení § 109, odst. 2, písm. C) ZODPH. Bez těchto
náleŽitostí nebude daňový doklad budoucím oprávněným proplacen. Budoucí oprávněný je
povinen bez zbytečných odkladů neúplný daňový doklad budoucímu povinnému vrátit
společně s vyznačením chybějicích údajů. Budoucí povinný se zavazuje vystavit náhradní
daňový doklad obsahujÍcÍ veškeré zákonné náležitosti, stanovené zejména v § 29 (Náležitosti
daňového dokladu) ZODPH a uvést v něm všechny smluvně dohodnuté údaje (zejména číslo
smlouvy o zřIzení VB a název stavby). Nová 50 denní doba splatnosti pak zaČne běžet ode dne
vystaveni náhradního daňového dokladu.

12.
Práva a povinnosti smluvních stran

12.1. Investor je povinen dodržovat podmínky pro zřIzeni a umÍstění stavby uvedené v Souhrnném
stanovisku k projektové dokumentaci č,j. MeRo/968/ORM/21 ze dne 17.5.2021 vydané
budoucím povinným prostřednictvím Odboru rozvoje města (dále jen ,,stanovisko k PO "), které
tvoří přIlohu této smlouvy.
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12.2. Den vstupu nebo vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřizenIm a umIstěnh stavby
je investor povinen předem oznámit budoucímu povinnému "nejméně s třIdenním
předstihem, a to písemným oznámením doručeným na adresu budoucího povinného
uvedenou shora. Oznámeni lze zaslat též na e-mail: s odkazem na číslo
této smlouvy a název stavby.

12.3. Den vstupu nebo vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti s provozováním nebo s
odstraněním stavby je budoucí oprávněný povinen předem oznámit budoucímu
povinnému nejméně s třIdennIm předstihem, a to písemným oznámením doručeným na
adresu budoucího povinného uvedenou shora, s výjimkou řešeni havárie stavby. V případě
havárie vyrozumí budoucí oprávněný budoucího povinného do tří dnů zpětně. Oznámeni lze
zaslat též na e-mail: s odkazem na Číslo této smlouvy a název stavby.

12.4. Investor se zavazuje, že do 2 měsíců ode dne provedení stavby, předá upravený dotčený
pozemek uvedený do původního stavu nebo do stavu odpovidajÍcÍmu předchozímu účelu Či
užívánÍ budoucímu povinnému prostřednictvím jeho správců. Navrhovaný termín pro
předáni dotčeného pozemku je investor povinen oznámit budoucímu povinnému
nejméně 5 dní předem, a to písemným oznámením doručeným na adresu budoucího
povinného uvedenou shora. Oznámeni lze zaslat též na e-mail:
s odkazem na čÍslo této smlouvy a název stavby. O předáni a převzetí bude sepsán předávací
protokol.

12.5. Budoucí oprávněný se zavazuje, že do 2 měsíců ode dne ukončení úkonů
s provozováním stavby, odstraněním havárie nebo odstraněním stavby, předá upravený
dotčený pozemek uvedený do původního stavu nebo do stavu odpovÍdajÍcÍmu předchozímu
účelu Či užIváni budoucímu povinnému prostřednictvím jeho správců. Navrhovaný termín
pro předání dotčeného pozemku je investor povinen oznámit budoucímu
povinnému nejméně 5 dni předem, a to písemným oznámením doručeným na adresu
budoucího povinného uvedenou shora. Oznámení lze zaslat též na e-mail:
s odkazem na čÍslo této smlouvy a název stavby. O předáni a převzetí bude sepsán předávací
protokol.

12.6. Budoucí oprávněný se zavazuje, že do 18 měsíců ode dne převzetí dotČeného pozemku
správcem budoucího povinného po dokončeni stavby, vyhotoví a zkompletuje příslušný počet
výtisků smlouvy o zřIzenI VB a prokazatelně je doručí společně se žádosti o uzavřeni smlouvy o
zřIzeni VB budoucímu povinnému. K Žádosti budoucí oprávněný doloží zároveň geometrický
plán s vymezením rozsahu věcného břemene včetně ochranného pásma a výkaz výměr
stavby.

12.7. Budoucí povinný se zavazuje, že bez zbytečných odkladů po prokazatelném doruČeni žádosti o
uzavřeni smlouvy o zřízenI VB od budoucího oprávněného, uzavře za podmínek sjednaných
touto smlouvou smlouvu o zřIzenI VB.

12.8. Budoucí oprávněný se zavazuje podpisem smlouvy o VB věcné břemeno přijmout a budoucí
povinný se zavazuje výkon práv věcného břemene ode dne jejich vkladu do katastru
nemovitostí strpět.

12.9. Pokud investor stavbu z jakéhokoliv důvodu nebude realizovat, je povinen o této skutečnosti
neprodleně písemně informovat budoucího povinného prostřednictvím pracovníka odboru
rozvoje města a zároveň budoucímu povinnému prokazatelně doruČit žádost q ukonČení této
smlouvy dohodou. Okamžikem písemného potvrzení přijetí žádosti budoucím povinným
doruČeného investorovi bude smlouva ukončena. O této skutečnosti také investor uvědomí
budoucího oprávněného.

12.10. Náklady spojené s běžným udržováním dotčeného pozemku ponese budoucí povinný.

12.11. Náklady spojené s výkonem práv věcného břemene ponese budoucí oprávněný.

12,12. Investor a budoucí oprávněný se zavazuji, že na dotčeném pozemku budou do vlastnických
práv a oprávněných zájmů budoucího povinného zasahovat pouze v nezbytné miře a budou si
počínat tak, aby na majetku budoucího povinného nedocházelo ke škodám.
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12.13. Práva a povinnosti plynoucí z ustanoveni této smlouvy jsou závazná i pro případné další
vlastníky dotčeného pozemku nebo stavby. Smluvní strany jsou poYinné v případě převodu
vlastnického práva k dotčenému pozemku nebo stavbě (i jejich částem) před uzavřením
smlouvy o zřizení VB, nové vlastníky o těchto právech a povinnostech informovat a tato práva
a povinnosti na ně za shodných podmínek přenést, případně zajistit uzavření nové smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízenI věcného břemene.

12.14. Dojde-li investorem nebo budoucím oprávněným v souvislosti s předmětem této smlouvy, k
zásahu do dotčeného pozemku nad smluvně sjednaný rámec, případně ke vzniku Škody na
majetku budoucího povinného, zavazuje se investor a budoucí oprávněný k uvedení
dotčeného pozemku do původního stavu nebo není-li to možné s ohledem na povahu
provedených prací, do stavu odpovidajÍcÍmu předchozímu účelu Či užIvánI dotČeného pozemku
v přiměřené lhůtě stanovené budoucím povinným a k úhradě způsobené Škody na majetku.
Neuvedou-li investor a budoucí oprávněný dotčený pozemek do původního stavu nebo do
stavu odpovídajÍcÍmu předchozímu účelu Či užÍvánj ani ve lhůtě dané budoucím povinným dle
předchozí věty, je budoucí povinný oprávněn uvést dotčený pozemek do tohoto stavu sám.
Investor a budoucí oprávněný jsou v tomto případě povinni uhradit budoucímu povinnému
vŠechny náklady, které mu vznikly s uvedením dotČeného pozemku do původního stavu nebo
do stavu odpovidajicňnu předchozímu účelu.

12.15. Po provedeni odstranění nebo okleŠtěnI stromoví jsou investor a budoucí oprávněný povinni
na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

12.16. Vznikne-li budoucímu povinnému nebo nájemci dotčeného pozemku v důsledku výkonu výše
uvedených práv ze strany investora nebo budoucího oprávněného majetková újma nebo
dojde-li k omezení v užívánÍ nemovitosti, má budoucí povinný právo na náhradu škody takto
vzniklé. Právo na náhradu škody uplatní oprávněná osoba u investora nebo budoucího
oprávněného, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užNání nemovitosti.

12.17, Smluvní strany se dohodly, že ujednáni, práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy
přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany jsou povinni o těchto
ujednáních, právech a povinnostech informovat případné své právní nástupce.

12 18 Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řIdi přislušnými
ustanoveními § 1257 a násl. zákona Č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (vyjma ustanoveni § 1267 a § 1268).

13.
Smluvní pokuty

13.1. V případě, že nebude investor dodržovat podmínky uvedené ve stanovisku k PO, je investor
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ za každé jednotlivé porušeni stanovených
podmínek v tomto stanovisku k PO. V případech, kdy je povinnost stanovena ve stanovisku k
po časovým úsekem, je investor povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý,
byt' i jen započatý den prodlení s touto povinnosti.

13.2. V případě porušení povinnosti uvedené v článku 12, odst. 12.4., je investor povinen uhradit
smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý, byť i jen započatý den prodlení s touto povinností.

13.3 V případě porušení povinnosti uvedené v Článku 12, odst 12 5 , je budoucí oprávněný povinen
uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý, byť i jen započatý den prodlení s touto
povinnosti,

13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení povinnosti uvedené v článku 12, odst. 12.6.,
může budoucí povinný vyměřit budoucímu oprávněnému smluvní pokutu ve výši 500,- KČ a to
za každý i započatý den prodlení při porušeni této povinnosti.

13.4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje investora ani budoucího oprávněného povinnosti splnit
povinnost smluvní pokutou zajištěnou.
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13.5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí investor nebo budoucí oprávněný vedle Škody, která vznikla
poruŠením stejné povinnosti, Budoucí povinný se může domáhat i náhrady škody přesahujici
zaplacenou smluvní pokutu.

13.6. Smluvní pokuty jsou splatné na základě jejich vyúČtování na účet a ve lhůtách uvedených v
těchto vyúčtováních.

14.
Platnost, účinnost smlouvy a registr smluv

14.1. Smlouva se vztahuje také k vydání pravomocného rozhodnuti nebo jiného opatření o povolenÍ
provést a umístit stavbu na dotčeném pozemku příslušným stavebním nebo jiným úřadem.

14.2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona číslo
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
regNtru smluv"). Smlouvu dle zákona o registru smluv uveřejní budoucí povinný. Budoucí
povinný zašle budoucímu oprávněnému společně s vyhotovením. smlouvy také Potvrzeni o
uveřejnění této smlouvy v registru smluv

14.3. Smluvní strany souhlasí, že smlouva se uveřejní v plném rozsahu podle zákona o registru
smluv.

14.4. Plnění předmětu této smlouvy před úČinností této smlouvy se považuje za plněni podle této
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řidl touto smlouvou.

14.5. Smlouva se považuje za platnou dnem podepsání poslední ze smluvních stran. Účinnost
smlouvy je smluvními stranami stanovena na dobu 5 let ode dne jejího uveřejněni dle zákona
o registru smluv nebo pokud v době do 5 let ode dne jejího uveřejnění dle zákona o registru
smluv, budoucí oprávněný prokazatelně zažádá na základě této smlouvy příslušný stavební
nebo jiný úřad o vydání rozhodnuti nebo jiného opatření o povoleni provést a umístit stavbu
na dotčeném pozemku a následně stavba bude na základě této žádosti povolena. Závazek
smluvních stran uzavřít vlastní smlouvu o zřIzenI VB zůstává zachován.

14.6. Pokud investor nebo budoucí oprávněný bude poruŠovat ustanovení této smlouvy i po
písemném upozorněni budoucího povinného, může budoucí povinný od této smlouvy
odstoupit. Oprávněným odstoupením od smlouvy ze strany budoucího povinného nevzniká
budoucímu oprávněnému nebo jím pověřeným osobám nárok na náhradu Škody tímto
vzniklou.

14.7, Smlouva zaniká v případě, že při realizaci stavby nedojde k omezeni dotčeného pozemku dle
této smlouvy.

14.8. K ukonČení smlouvy dojde také po vzájemné dohodě obou smluvních stran,

14.9. Ukončením smlouvy nejsou ustanoveni uvedená ve ČI, 13 dotčena. Práva a povinnosti dle ČI.
12 se použiji v případě ukončení smlouvy přiměřeně

15.
SpoleČná a závěrečná ustanovení

15.1. Pokud investor nebo budoucí oprávněný si k úkonům pověří jinou osobu, platí ustanoveni ze
smlouvy pro tyto pověřené osoby přiměřeně.

15.2. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platnosti originálu, z nichŽ každá smluvní strana obdrží
po 1 výtisku.

15.3. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou číslovaných pÍsemných dodatků
podepsaných smluvními stranami. Písemná forma je nezbytná i pro právni úkony směřujÍcÍ k
ukončeni smlouvy.
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15.4. Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem podepsání poslední ze smluvních stran.

15.5. Smluvní strany prohlašujI, že smlouva byla uzavřena bez nátlaku a "na základě jejich pravé,
svobodné vůle, prosté omylu, Že ji uzavÍrajÍ dobrovolně a že byly s obsahem smlouvy
seznámeny, zcela mu porozuměly, bez výhrad s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své
podpisy.

15.6. Osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzuji platnost svých jednatelských
oprávněni, jakož i plnou způsobilost k právním úkonům.

15.7. Budoucí povinný ve smyslu ustanoveni § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny
z strany veškeré zákonem stanoye!1é podmínky /ve formě předchozího schválení
(~Nd8~nesta Rokycany - u'n"'"" '· A44 ' l3 '" d'" 27. 07. 2021 ),
které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního uk u.

15.8. GasNet, s.r.o. je, ve smyslu Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařIzenI o ochraně osobních
údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované
platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a
povinnosti GasNet, s.r.o. a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou
zveřejněny na webové stránce GasNet, s.r.o. (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-.
osobnich-udaju) a při uzavirání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu
údajů poskytnuty na jeho vyžádáni, adresované písemně na adresu sídla GasNet, s.r.o. nebo
do jeho datové schránky ID rdxzhzt.

pňbhy:
- projéktová dokumentace/situace s vyznačenňn a popkem stavby
- Souhrnné stanoviško k prqéktové dokumentaci Odboru rozvo/é města Rokycany č.j.

MeRo/968/ORM/21 ze dne 17.5.2021
- plná moc Č. 92180497ze dne 27.6.2018
- substitučníp/ná moc Č 92180603 ze dne 10.7.2018 pro
- substňtučnip/ná moc č 92180928ze dne 23.11.2018 pro .
- plná moc ze dne 31.3.2016 pro
- Smlouva o za//Štěn/"pré/oz"ky plynárenského zaňZen/a úhradě nákladů s n/'souv/šei/áčh č.

4000235237ze dne 26.1.2021

za budoucího povinného:
za budoucího oprávněného:
V Rokycanech

"" OIl, 09. 2021
Václav Kočí
starosta města

V Plzni
Dne: mcau4
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za investora:
V Rokycanech

za budoucího oprávněného:
V Plzni
Dne,
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strana J

W
MĚSTO ROKYCANY
Masarykovo náměstí 1
Odbor rozvoje města
337 01 Rokycany, Střed
ID datové schránky: mmbf7hp

Nemovitosti Pilsen s.r.o.
Zastupující- Ateliér SAL s.r.o.
Koterovská č.p.192

326 00 Plzeň

Váš dopis ZN l ze dne
Ev.Č. 26847/21

23.04.2021

Naše značka (č.j.) Vyřizuje llinka V Rokycanech
MeRo/968/ORML21 Tomáš Peklo l 154 17.05.2021

vyj.0055-2021

Věc: Stanovisko odboru rozvoje města k projektové dokumentaci:
Souhlas s umístěním NTL p1Ynovodní přípojka

,,Bi Esse RokycanY-rekonstrukce mlýna"

Touto akcí bude dotčen pozemek 2769/2 v.kíLRokycal}y r majetku Města Rokycany.

Dílčí stanoviska:
1. Územní plánování - Bez připomínek
2. Souhlas s umístěním stavby do/nad městským pozemkem
Novou stavbu nebo rekonstrukci stávající stavby lze provést a umístit na pozemcích ve
vlastnictví Města Rokycany jen se souhlasem Města Rokycany. Souhlas je vyjádřen ve
Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souladu s ustanoveními Opatření
orgánů města Rokycany č. 1/2019 - ZÁSADY pro vydávání souhlasů s umístěním a provedením
staveb, pro projednávání, schvalováni smluv a určení výše finančních náhrad za zřízení věcných
břemen služebností a reálných břemen na nemovitých věcech (uveřejněno na internetové adrese:
https://wwwxokycany.cz/sm]ouvY-o-vecn\'cb^rejnenech-&-souh]asY-se-stavbalni/ds-
50678/p1=67932.
3. Věcná břemena — smluvní závazkV
Město Rokycany vyžaduje před faktickou realizací stavbY plynovodní přípojky umístěné na jeho
pozemcích uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. K tomuto účelu
používá svou vzorovou smlouvu. Uzavření této smlouvy schvaluje Rada města Rokycany.
Uzavření této smlouvy schvalují orgány města Rokycany - Rada a Zastupitelstvo města
Rokycany. V této vě¢i kontaktujte s dostatečným předstihem (min. 30 dní před termínem jednání
Rady města Rokycany) pana Zatloukala Julia (Odbor rozvoje města Rokycany. tel:

, e-mail: nejlépe mailem nebo osobně po předchozí
domluvě s ním. Návrh smlouvy a žádosti o její uzavření může být na základě požadavku
poskytnut elektronicky.

IČO telefon fax
00257047 371706111 371706115

úřední dny
pondělí a střéda od 7.15 do 16.45 hodin
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Přílohy smlouvy tvořL·
- plná moc a případně pověření k jednání o uzavření sm/ouiy v případě zastoupení objednatele
(stavebníka - investora) stavby, návrh zn7ocnění je uveřejněn na internetové adrese:
h///)s:/hnl'w.r()h'cun"l'. czĹmd()m'Y-()m'ecnm1-b/"emencz'hnľ-s()uh/asy%wmm]'b(ľnli/ds-
5067&/1)/ -67932
- Stalloylško Odboru rozvoje města Rokycany k projektoU dokumentaci
- pro/ektová dokumentace/súuace stavby (ve formátu niax. A3, barevná) pohrzená razítkem
Města Rojtycany a podpisem pracovníka Oäboru rozvoje měs/a Ro»cany, na pro/ektoU

dokumentacVsituaci stavby bude vyznačeno pouze a jen iunistění této stavby v lokalitě a
zřetelně označené stavbou dotčené pozemky ye vlastnictví Města RoAycany a stavbou
připojované pozemky, nebude chybět legenda s popisem
- sndouva o připojeni' k distribuČní soustavě od provozovatele distribuční soustavy
plynárenského zařízeni' (zpravid7a od GasNet, s.r.o.. IČO: 27295567) nebo jiný písemný souhlas
(stanovisko) k pro/ektové dokumeniaci siavbyplynovodního zařízení

4. Majetkoprávní oddělení
4.1. Majetkoprávní záleŽitosti bez připoníínek
5. Správce místních komunikací
Stanovení podmínek:
Při provádění výkopových prací na pozemcích ve vlastnictví města Rokycany požadujeme
dodržet:

- min. 3 dny před zahájením výkopových prací (včetně řezání a bourání povrchů) provést
oznámení na adresu nebo telefonu , a vyplnění
žádosti povolení zvláŠtního užívání "silnice, *místní komunikace

- před zahájením prací je nutné vytýčení sítí a vyznačit trasy podzemního vedení.
- dodrZet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádáni SĹ1/ technického vybavení
- dodržení technických podmínek TP 146 pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh

pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, jedná se zejména o zásyp výkopu
vhodným n)ateriálem, zajištění předepsaných hodnot zhutnění zásypů výkopů, zajištění
předepsaných hodnot přesahů vozovkového (chodníkového) souvrství apod.

- dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- konečná úprava výkopu po pozemku města Rokycany bude provedena v co nejkratším

termínu, nejpozději do l měsíce od zahájení prací
- do doby @ětňého předáni pozemků za výkop odpovídá stavebník, výkop bude po celou

dobu zajištěn a označen odpovídajícím značením
- před konečnou úpravou dotčených povrchů požadujeme provést zkoušky Zhutnění

zpětných zásypů výkopů, tyto zkoušky je nutno předem nahlásit , tel.
, tak, aby byla možná úČast zástupce ORM, na místě bude zároveň

dohodnut rozsah konečných úprav; dotčených pozemků
- město Rokycany nedává souhlas s prováděním výkopových prací v období od 1.12. do

konce měsíce února, v těchto měsících je možné provádět pouze výkopové práce na odstranění
havárií inženýrSkých sítí

- po ukončení prací budou stavbou dotčené pozemky města Rokycany upraveny a budou
písemně předány zástupci ORM

- bez předávacího protokolu nevydá správce komunikací souhlas s užíváním stavby

IČO telefon fax
00257047 371706111 371706115

úřédnl dny
pondělí a střéda od 7.15 do 16.45 hodin
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- konečná úprava povrchů - správce komunikací preferuje dodržení původní skladby
konstrukce komunikací (u nových komunikací), v ostatních případech bude konečná úprava
povrchů provedena následovně:

- pojezdové komunikace - 2 x vrstva živice v ti. po 50 mm (živičné vrstvy dle typu
komunikace) vč.obrub z žulových kostek

- ostatniŽivičnéplochy - l x vrstva živice v ti. 50 mm
- ošetřenís(yčných pracoynl"ch spár (živičné povrchy komunikací) bude provedeno

profřézováním a poté zalitím horkou modifikovanou zúvkovou hmotou.
- neyeuněné povrchy komunikací budou upraveny kamenivem fřakce 0-32A, event

frézovaným asfaltem v min. ti. 100 mm s následným uválcováním.
6. Správce vodovodů a kanalizací - bez připomínek
7. Správce městské zeleně - bez připomínek
8. Odpadové hospodářství - bez připomínek
9. Veřejné osvětlení, městský mobiliář, vYhrazená parkování, MHD - bez
připomínek.
10. Investice - bez připomínek
11. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (,,za zábor")
Místní poplatek se vybírá za zvláštni užívání veřejného prostranství, kterým jsou všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostom (ust. §
34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Při realizaci stavební
činnosti může docházet k záboru veřejného prostranství způsobem provádění výkopových
prací, umíst'ování stavebních zařízení a skládek.
Pro provedení této stavby bude zvláštním způsobem - záborem (urČitě prováděním
výkopových prací a dále např. i umístěním stavebních zařízení a skládek) užíváno veřejné
prostranství ulice Dolní příkopy (pozemek p.č. 2769/2 v kú. Rokycany - ostatní plocha,
ostatní komunikace), které je zavedeno jako zpoplatňované místo v příloze Obecně závazné
vyhlášky Města Rokycany č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
v platném znění a pokud tedy budou tímto zvláštním způsobem užívána, je povinností
poplatníka dle této vyhlášky ohlásit a zaplatit místní poplatek.
V této souvislosti upozorňujeme na:

- VYHLÁŠKAObecně závazná vyhláška Města Rokycany č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, v platném znění, (dále jen ,,vyhláška"), viz adresa: http://wwwmkycany.cz/mistni-
poplatek-za-uzjvani-vereinehoprostranstvj-obecne-zav=a-vyhlaska-mesta-rokycan\'-c-12-
2013/d-880309/p1=56626.

- POPLATNIK
Poplatníkem je fýzická i právnická osoba, která zvláštním způsobem užívá veřejné prostranství
zavedené ve vyhlášce. Pro určení osoby poplatníka je nutné sledovat, za jakým účelem a v čí
prospěch dochází k této činnosti. Poplatníkem v případě realizace stavební nebo jiné podobné
Činnosti, při které dochází k provádění výkopových prací, umístěni stavebních zařízení a skládek
je osoba, která získala stavební povolení (investor) a nikoli dodavatel stavebních prací
(zhotovitel). Poplatníka může zastoupit zmocněná osoba dle ust. § 25 zákona č. 280/2009, Sb.
Daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Za právnickou osobu jedná její statutární orgán,
případně jím pověřený zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba dle ust. § 24 zákona č. 280/2009,
Sb. Daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Návrh plné moci a pověření viz adresa:

IČO telefon fax
00257047 371706111 371706115

úřední dny
pondělí a stňeda od 7.15 do 16.45 hodin
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https://www.rokYcany.cz/nľistni-poplatek-za-uzivani-vereineho-prosuanstvUd-
880309/p1=56626.

- ZPŮSOB ZPOPLA TŇOVANÉHO ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁN/A SAZBA POPLATKU
provádění výkopových prací - realizace faktického YýkDpu do pozemku nejen za účelem stavby
trvalé, dočasné nebo její změny, ale i v souvislosti s prováděním drobzých siaveb nebo jiných
prací, které předDok/ádají provádění výkopu - údržba stavby, nezbytné úprayy, zabezpečovací
práce, terénní úpravy aid.
umístění stavebních zařízení - manipulační nebo odkládacíprostor pro technologii a niateriál
pro realizaci určité stavby vymezený označením nebo ohrazením stavby, umístění stavebního
slroj"e a mobilního zařízení
umístění skládek - skladování - odložení moj'i/ých věcí určených k dalšímu využitl: uskladnění
nebo likvidaci
- DENNÍ sazba za každý i započatý m' a každý i započatý den 10,- KČ

- OHLÁŠENÍA ZAPL4CENI"POPLATKUPoplatník je povinen nejpozději v den zahájení zvláštního uŽívání veřejného prostranství
způsobem provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení a umístění skládky ohlásit
správci poplatku údaje roZhodné pro stanovení poplatku dle vyhlášky a to předpokládaný den
zahájení a den ukončení, předpokládanou výměru plochy v ln2, způsob zvláštního užívání a
název užívaného veřejného prostranství dle přílohy vyhlášky.
Ohlášení se činí vůči správci poplatku formou podání.
Pro písemné podání je moŽné využít formulář, který je k dispozici na adrese:
htms://~\M.]"okycmY.cŮ]nistnj-poplatek-za-wir'ani-\'ereineho-pl"osUmst\'j/d-
880309/p1=56626.
Skutečný stav těcbto údajů rozhodných pro stanovení výše poplatkové povinnosti je poplatník
povinen ohlásit správci poplatku do 15tébo dne ode dne ukončení zvláštního užíváni
veřeiného prostranství - záboru.
Správce poplatku vystaví Doklad k platbě místníbo poplatku za uŽívání veřejného prostranství
s vyznačením výše, splatnosti a Qůsobu úhrady poplatku, na jehož základě bude možné provést
úhradu poplatku nebo vyměří místní poplatek Platebním výměrem.

- DOPORUČENI'
V případě potřeby se můžete obrátit na pracovníka správce poplatku Zatloukala Julia nejlépe
osobně po předchozí domluvě s ním (tel: , e-mail:
s dostatečným předstihem před zahájením zvláštního užívání veřejného prostranství - záborem.

- UPOZORNĚNI'
Ohlášením a zaplacením niístního poplatku za užívání veřejného prostranství nedochází k
vydání souhlasu vlastníka užívaného veřejného. prostranství ani k jinému povolení
vydávaného orgány státní správy a samosprávy s možností jej zvláštním způsobem užívat.

IČO telefon fax
00257047 371706111 371706115

úňedni dny
pondělí a středa od 7.15 do 16.45 hodin
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Závěr
- Odbor rozvoje města souhlasí se stavbou Souhlas s umístěním NTL plynovodní přípojka
Bi Esse Rokycany-rekonstrukce mlýna -dle předložené projektové dokumentace viz výše
uvedené podmínky.
Upozorňujeme stavebníka, Že toto stanovisko se týká pouze umístění NTL plynové
přípojky.Samotná rekonstrukce mlýna nebyla ze strany ORM odsouhlasena viz
ORM ze dne 4.1.2021,ev.č.76230nO,MeRo/2619/O~20

img. jiří Hlad
vedoucí odboru rozvoje niěsta

stanovisko

ťkWo

+
'T r ... :

IČO telefon
371706111

fax
00257047 371706115

úřední dny
pondělí a středa od 7.15 do 16.45 hodin



SMLOUVA O ZAJIŠTĚNĹ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO
ZAŘĹZENĹA ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJĹCĹCH

číslo smlouvy: 4000235237

ČI. l.
Smluvní strany

1.
GasNet, s.r.o.
Sídlo: Klfšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Banka: Českosbvenská obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 17663193/0300
IČO: 27295567 DIČ: CZ27295567
ID datové schránky: rdxzhzt
zastoupen na základě plné moci spokčností

GasNet Služby, s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupena: . a 1

,

Banka: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 17837923/0300
IČO: 27935311 DIČ: CZ27935311
ID datové schránky: jnnyjs6
jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen ,,vlastník PZ")

a

2.
Nemovitosti Pilsen s.r.o.
Sidlo/Bydliště:Koterovská 601/192, Koterov, Plzeň PSČ: 32600
Zapsán v obchodnľm/živnostenském rejstříku: C 30114 vedená u Krajského soudu v Plzni
Jednajlcí/zastoupen Qméno, fúnkce): ,
IČO: 26697165 DIČ: CZ26697165
Banka: UCB Číslo účtu: 2102739681/2700
Tel/fáx:
ID datové schránky: n39pvrz
jako osoba vyvolávajícI přeložku plynárenského zařízení (dále jen ,,stavebnIK' )

ČI. j].
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinnosti spojených s provedením přéložky
plynárenského zařízení (dále jen uPZ") či jeho části -NTL přípojka pe d 40, gis id 182929429
(dále jen .přeložka PZ"), v obci Rokycany, Dolní Příkopy 1 kú. Rokycany, které je v majetku
vlastníka PZ, dále podmínky její realizace a nabytí vlastnictví ke zrušené části PZ
stavebníkem. Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby: REKÓNSTRUKCE MLÝNA,
jejímž investorem je stavebník.

2. Rozsah přeložky PZ včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku vlastníka
PZ ze dne 8.1.2021..ČISIo 5002287593.
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jejitechnické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních
projektové dokumentace (dále jen ,,PO"). Tyto změny mohou mít vliv na výši předpokládaných
nákladů na provedení přeložky PZ.

3. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,energetický zákon"), že stavebník svým
jménem a na své náklady pro vlastníka PZ zajistf veškeré činnosti spojené s provedením
přeložky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouvě a které budou vyplývat z PO.

4. Touto smlouvou se dále vymezlge rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností
smluvních stran v období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištěni jejího
řádného budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

ČI. tlj.
Termin provedeni stavby

1. Přeložku PZ podle článku ll. této smlouvy zajisti stavebník v předpokládaném terminu
04/2021- 12/2021, a to včetně provedení propojovaclch prací na stávající pz a zprovoznění
přébžky.

čI. lV.
Práva a povinnosti smluvních stran

A. Stavebník
1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat PD, která bude technickým

podkladem pro správni řľzenI o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,stavebnl zákon")
vedeného příslušným stavebním úřadem, jehož výsledkem bude vystavení příslušného
dokladu dle stavebního zákona opravňujÍcÍho k realizaci pi'ěložky PZ a předloží ji
k odsouhlaseni vlastníkovi PZ.

2. Zavazuje SEl k zapracování případných připomínek vlastníka PZ do PO. Pouze taková PD
je způsobilým technickým podkladem pro jednání se stavebním úřadem.

3. Zavazuje se zadat realizací stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro činnosti na
plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky této
smlouvy a stavbu přéložky PZ zrealizuje dle schválené PD.

4. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou
vlastníkem PZ a s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky PZ
v této smlouvě.

5. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ
nahlásil termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní vlastníka PZ,
na adrese: https://www.gasnetÁz/cs/pnstupAodavatele/ z důvodu ustanovení
zaměstnance vlastníka PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele
přeložky PZ, aby nejpozději pět pracovních dnů předem oznámil vlastnIkovi PZ zahájení
předepsaných zkoušek v souladu se stanoviskem vlastníka PZ k PD.

6. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ
k PO přeložky PZ. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky
budou vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel
nebo rozhodnuti příslušného orgánu,

7. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí.
8. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní

činnosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmlnky, které
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v termínu realizace přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem,
technických pravidel nebo rozhodnuti příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí
vlastník PZ zapsat do stavebního deníku přeložky PZ.

9. zavazuje se uhradit nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením
překládaného PZ s/od distribuční soustavou/y, zejména náklady za případné použití
bezodstávkových technologií pro zásobování stávajících odběratelů a náklady vlastníka
PZ spojené s účasti na odpojení a propojení překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele
přeložky PZ a náhradu škody za uniklý plyn odpuštěný pň propoji.

10. Zaváže zhotovitele přeložky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu,
který zhotovitel přeložky PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději
12 pracovních dnů před zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo
přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen ,odstávka"), zavazuje se stavebník zajistit
u zhotovitele přeložky PZ zpracování pibdběžného pracovního postupu a předložit jej ve
vlastním zájmu k odsouhlaseni vlastníkovi PZ nejpozději 30 kalendářnfch dnů
před zahájením propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své
povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zákona a oznámit včas dotčeným účastníkům
trhu s plynem přerušení nebo omezení distribuce plynu.
předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu
odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky
a předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat nás|edujÍcĹ
podmínky:

- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení
a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla
doba delší než 7 kalendářních dnů;

- u plánovaných vIcedennľch odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončeni
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší
než předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů.

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu
prováděnl propojovacích prací,

11. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve
po protokolárním předání a převzetí přeložky PZ a podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí
přeložky PZ ke vpuštěnl plynu mezi stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem
PZ, ke které je povinen vyzvat vlastníka PZ stavebník nebo jim pověřená osoba.

12. V přlpadě, že se jedná o přeložku samostatné plynovodní přípojky (definovanou v ČI. ll,
odst. l) prováděnou smluvním zhotovitelem vlastníka PZ (dále jen ,Technický partneŕ'),
může Technický partner provést odpoje a propoje př\ed provedením protokolárního
předání a převzetí přeložky PZ v souladu s ustanovením ČI. lV, odst 10. Protokolární
předáni a převzetí přeložky PZ bude provedeno nejpozději do 30 kalendářních dnů
od provedení propojení přípojky.

13. Při protokolárním předání a převzetí přeložky PZ předá stavebnfk listiny a doklady
v origináinľm vyhotovení stanovené TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ
v jeho stanovisku k PO přeložky PL zejména doklady opravňujícf k realizaci a dok|ádajÍcÍ
stav předávané přeložky PZ dle stavebního zákona.

14. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně
závazné předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG),
pokyny vlastňika, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření
veřejnoprávních orgánů.

15. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty
vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě pz a které jsou zveřejněny na jeho
internetových stránkách https://www.gasnet.cdcs/technickeĎokumenty/.
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16. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody na
nemovitostech a jejich přľslušensM, škody na polních plodinách a porostech, na movitých
věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční
platby stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů
souvisejících se zřizováním a zprovozněním přeložky PZ.

17. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné
příslušné veřejnoprávní povedení k jejímu užfvání dle stavebního zákona, je-li takový
doklad dle stavebního zákona vyžadován, a jeho předáni v originálním vyhotovení
vlastnIkovi PZ. v případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci předá stavebník toto
rozhodnutí vlastníkovi PZ nejpozději do 30 dnů po nabytí právni moci či do 30 dnů ode
dne nabytí právních účinků takového veřejnoprávního povolenI. Nezajistí-li stavebník
veřejnoprávní povoleni k užívání přeložky PZ nebo nepředá veřejnoprávní povolení
vlastnfkovi PZ ve sjednané lhůtě nebo formě (jsou-li stavebním zákonem vyžadovány),
zavazuje se vlastníkovi PZ na jeho písemnou výzvu uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000
KČ. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad
a nedodělků a její protokolární předání vlastníkovi PZ.

B. Vlastník PZ
1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámeni, po ohlášení na místě stavby

odpovědné osobě, provést kontrolu způsobu prováděni přeložky a všech předepsaných
zkoušek. Vlastník PZ při těchto kontrolách nepňejímá odpovědnost za vady prováděné
přeložky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění
této smlouvy.

3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku
vedeného zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů
v požadovaném termínu.

Č!. V.
Věcně právní vztahy

1. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví PZ se provedením přeložky PZ nemění a že
realizovaná přeložka PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou vlastníka PZ
nahradí v souladu s § 70 odst. 3. energetického zákona dotčenou část vlastníkova PZ. Původní
část PZ, tj. zrušenou část, která bude s ohledem na ČI. || odst. 1 této smlouvy podrobněji
určena v přIloze zápisu o protokolárnIm předání a přévzeti přeložky PZ, a případně vzniklé
odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá do vlastnictví stavebník okamžikem
odpojení od di8tribuční soustavy (odpojením od stávajÍcÍho pz). Dokumentace vyžadovaná
k PZ nebude stavebníkovi ke zrušené části PZ předána, neboť zrušená část PZ již není
plynovodem nebo přípojkou.
Vlastník PZ tímto stavebníka informuje o tom, že původní část PZ, tj. zrušenou část, je třeba
odstranit z pozemku. Nahrazení dotčené části rušeného PZ nemá vliv na povinnost stavebníka
vlastním jménem zkolaudovat přeloženou část PZ (novou Část).

2. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zajistit zřIzenI věcného břemene ve smyslu
služebnosti (dále jen ,VB") ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně
jeho zápisu do příslušného katastru nemovitostí, jakož i věcná a formální správnost veškerých
relevantních dokumentů, jde za stavebníkem, vyjma povinnosti zajistit zřízení VB k pozemkům
ve vlastnictví vlastníka PZ.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma úhrady za případné zřízení věcného břemene
k pozemkům ve vlastnictví stavebníka, nese veškeré náklady na zřízeni VB výlučně stavebník.
Úhradu za případné zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví stavebníka nese vlastník PZ, a to
v jednorázové výši 500,- Kč (bez DPH).
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4. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska vlastníka PZ k projektové
dokumentaci stavebních objektů přeložek PZ pro účely povoleni stavby dle stavebního zákona
uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB se všemi vlastníky pozemků dotčenými
přeložkou PZ v rozsahu níže uvedeném, a to na základě vzorů poskytnutých vlastníkem PZ.
Přlpadné odchylky od vzorů je stavebník povinen projednat s vlastníkem PZ. Smluvní strany
se dohodly, že rozsah VB vyznačený v geometrických plánech k částem pozemků dotčeným
přeložkou PZ bude odpovídat u plynovodů a plynovodnIch přípojek:

a) do 4 bar včetně vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí,
b) nad 4 bar do 40 bar včetně vždy dva metry na obě strany od půdorysu potrubí,
c) nad 40 bar vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu potrubí.

Stavebník se dále zavazuje zajistit a předat vlastníkovi PZ nejpozději k přejímce přeložky PZ
3x originál geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, lx výkaz délek
a výměr a lx cd - vše bude zpracováno dle dokumentace distribuční soustavy
http://www.gasnet.cdcdtechnÍckeAokumenty/ (dále jen .geometrický plán"). V případě,
že Stavebník nesplní povinnosti uvedené v tomto odstavci, nebude přeložka PZ propojena
s distribuční soustavou. V případě, že se jedná o přeložku samostatné plynovodní přípojky
zhotovenou Technickým partnerem, zavazuje se stavebník zajistit a předat vlastníkovi PZ
geometrický plán nejpozději do 30 dnů od provedení protokolárního předáni a převzetí
přeložky PZ. jestliže nedojde k předání geometrického plánu ve stanové lhůtě, zajisti jeho
vyhotovení vlastník PZ za podmínek uvedených dk odst. 7 tohoto článku.

5. Nabyde-li stavebník po uzavření této smlouvy do svého vlastnictví pozemek dotčený přěložkou
PZ přěd zřízením VB k tomuto pozemku, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat
vlastníka PZ a uzavřít s ním smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a/nebo smlouvu o zřízení
VB, které v souladu s přiloženými vzory upravují vztah mezi vlastníkem PZ a stavebníkem jako
vlastníkem dotčeného pozemku. Totéž platl v případě, kdy stavebník zajistil uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení VB k přeložkou PZ dotčenému pozemku ve vlastnictví třetí osoby
a tento pozemek následně nabyl do svého vlastnictví. Pro případ porušení povinnosti
informování vlastníka PZ se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč/pozemek. Pro případ
neuzavřeni přIslušné smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč/pozemek. Nárok
na uplatnění náhrady škody tímto není dotčen.

6. Vlastník PZ se zavazuje v souladu s výše uvedenými smlouvami o budoucích smlouvách
o zřízení VB, jejichž uzavření zajistil stavebník, zajistit na náklad stavebníka uzavřeni smluv
o zřízení věcného břemene, jakož i vypracování a podaní návrhu na vklad.

7. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené nezbytně
nutné náklady na zřízení VB k pozemkům, dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno
VB součinností stavebníka. Za nezbytně nutné náklady se považují především částky
jednorázových úplat prokazatelně uhrazené vlastníkům pozemků dotčených přeložkou PZ;
částka za geometrický plán (cena geometrického plánu do 100 brň přeložky PZ činí maximálně
4.500,- Kč bez dph, za každých dalších započatých 100 brň přeložky PZ je cena
geometrického plánu navýšena o dalších maximálně 3.500,- Kč bez DPH); částky za smlouvy
a budoucí smlouvy o zřízení VB (cena za zpracování smbuvy o zřízenf VB (na základě
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) v maximální výši bez DPH 6.500,- KČ/1 smlouva,
cena za zpracováni smlouvy o zřízení VB (bez smlouvy o smlouvě budoucí o zřízenI VB)
v maximální výši bez DPH 7.000,- KČ/1 smlouva.

8. je-li v katastru nemovitosti k pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ zapsáno
právo odpovídající vb ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník zajistit na své náklady
do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného příslušného veřejnoprávního
povolení k užívání přeložky PZ dle stavebního zákona zrušení tohoto práva a podání návrhu
na zápis výmazu vb v katastru nemovitosti. Správní poplatek za zahájení správního řIzení
vedeného příslušným katastrálním úřadem hradí stavebník.

9. Ustanovení odst. 2 - 8 tohoto článku se neuplatní v případech, kdy VB k pozemkům dotčeným
PZ vzniklo ve prospěch vlastníka PZ přímo ze zákona nebo je zapsáno v katastru nemovitostí.
Přeložením PZ však nesmí dojít ke změně jeho uloženi v horizontálni ose.
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čl.Vl.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1, Stavebníkse zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo zámku za jakost
přeložky PZ. Záruční doba musí činřt 60 měsíců ode dne protokolárnIho předání a převzetí
přeložky PZ vlastníkem PZ.

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky
pYnoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím
přeložky PZ ze stavebníka na vlastníka PZ.

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ nás|edujÍcÍ způsob
uplatnění nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to
písemně oznámit zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámeni o vadě zašle
vlastník PZ na adresu zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu v termínu
do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne
s vlastníkem PZ jinak. Zhotovitel přeložky PZ je povinen písemně předat opravenou část
přeložky vlastnlkovi PZ.

4. Stavebník sb zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeloŽce PZ až do dne
jejího protokolárního předání a převzetí.

čI.Vll.
Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se zavazují, že při zpracováni osobních údajů (dále jen ,,OÚ") druhé strany pro
účely podle této smlouvy, budou přistupovat k takovým oú výlučně podle platných a účinných
právních předpisů, upravujÍcÍch ochranu O Ú, a to za účelem splněni svých úkolů vyplývajícIch
z této Smlouvy, dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného
souhlasu druhé strany třetím stranám, s výjimkou případného řízeni vedeného před orgány
státní správy nebo samosprávy. Dále se smiwni strany zavazují, že v případě potřeby druhé
strany vyvinou odpovídajÍcÍ součinnost při řešení problematiky OÚ dané smluvní strany.

2, Vlastnlk PZ je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracováni
vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracováni, přehledu
práv a povinností vlastníka PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou
zveřejněny na webové stránce vlastníka PZ (www.gasnetm/cs/irřfomace+zpracovani-
osobnich-udaju) a při uzavÍrání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu
údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla vlastníka PZ nebo
do jeho datové schránky ID rdxzhzt.

ČI. VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po dvou (2).

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze pfsemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran.

3. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají,
tímto prohlašuý, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
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4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a pmhlašujI, že tato smlouva
je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně,
na důkaz čehož připojují své podpisy.

5. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v ČI. ll. odst. 1, na nový subjekt, zavazuje
se pňevést práva a povinnosú plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně
oznámit vlastníkovi PZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka.

6. Tato smlouva se uzavírá s nákžitogtmi podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
a energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, jejichž
doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto prohlášením
smluvní strany automaticky předem odmítajI a změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou změn
uvedených v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Tato smlouva nepodléhá uveřejněni v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších přědpisů. Smluvní strany se výslovně zavazují, že tuto smlouvu
ani její případné dodatky nebudou uveřejňovat v registru smluv.

ICL Smlouva se uzavírá na dobu pěti let s tím, že bude-li stavba přeložky PZ zahájena v době
platnosti této smlouvy, platnost této smlouvy neskončí dříve, než bude stavba přeložky PZ
dokončena dle podmínek této smlouvy, za což se považuje mj. i splněni závazků dle ČI. V. této
smlouvy. Nebude-li stavba přeložky PZ zahájena v době platnosti této smlouvy, prodlužuje se
platnost této smlouvy o pět let. Stavebník není oprávněn zahájit realizaci přeložky PZ
bez platné smlouvy o zajištění přeložky PZ. TMO ustanovením nejsou dotčeny závazky, které
ze své povahy mají trvat i po uplynuti platnosti této smlouvy.

Stavebník
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