
Město Znojmo, IČO 002 93 881, DIČ CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)
se sídle
jednající

jako budoucí povinný ze služebnosti na straně jedné (dále jen „budoucípovinný)

EG.D, a.s., IČO 280 85 400 ^
se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
zapsána v obchodním rejstř

ancem

jako budoucí oprávněná ze služebnosti na straně druhé (dále jen „budoucí oprávněná“)

tímto spolu (společně dále jen „smluvníšíraný‘) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle
ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zákoník“) ve spojení s ust. § 25 odst. 4 zákona ě. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“)

tuto

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ
SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO

BŘEMENE Č. 0560/2021
(dále jen Jato smlouva“)

I.
Úvodní ustanovení a účel smlouvy

Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků:

- pozemekparcelní číslo 1078, druh pozemku: ostatníplocha, o výměře 485 m2,

- pozemekparcelní číslo 1079, druh pozemku: ostatníplocha, o výměře 9 m2,

- pozemekparcelní číslo 5343, druh pozemku: ostatníplocha, o výměře 1212 m2,

- pozemekparcelní číslo 5345/1,druh pozemku: ostatníplocha, o výměře 9838 m2,

- pozemekparcelní číslo 5347/1,druh pozemku: ostatníplocha, o výměře 1100 m2,

- pozemekparcelní číslo 5350/1,druh pozemku: ostatníplocha, o výměře 2671 m2,

- pozemek parcelní číslo 5690/1,druh pozemku: ostatníplocha, o výměře 5867 m2,

- pozemekparcelní číslo 5709/1, druh pozemku: ostatníplocha, o výměře 968 m2,

- pozemekparcelní číslo 5720/3, druh pozemku: ostatníplocha, o výměře 291 m2,

- pozemekparcelní číslo 5762/14, druh pozemku: ostatníplocha, o výměře 597 m2,
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- pozemek parcelní číslo 5762/16, druhpozemku: ostatníplocha, o výměře 241 m2,

- pozemekparcelní číslo 5762/49, druh pozemku: ostatníplocha, o výměře 5746 m2

pozemky zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro okres Znojmo,
obec Znojmo, pro katastrální území Znojmo-město (dále jen „Budoucíslužebný pozemek ').

1.2. Budoucí oprávněná prohlašuje, že bude realizovat na Budoucím služebném pozemku stavbu
s názvem „Znojmo VN 113 st. úpravy odboč. Družstevní". V rámci této stavby dojde
k demontáži stávajícího nadzemního vedení včetně navazujících přípojek a k umístění nového
zemního kabelového vedení vysokého napětí. Jde o distribuční soustavu, která bude zřizována a
provozovaná ve veřejném zájmu podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) bod 1 energetického zákona.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že distribuční soustava bude ve smyslu ust. § 509 občanského zákoníku
inženýrskou sítí a nikoli tedy součástí Budoucího služebného pozemku.

1.4. Vlastníkem inženýrské sítě bude budoucí oprávněná.

i

1.5. Budoucí oprávněná dále prohlašuje, že jako provozovatel budoucí distribuční soustavy na území
vymezeném licencí v intencích energetického zákona, jí energetický zákon v ust. § 25 odst. 4
ukládá povinnost zřídit věcné břemeno umožňující využití cizích nemovitostí pro účely zřizování a
provozování zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat
vedení, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti.

v nich

1.6. Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu s ohledem na skutečnost, že se Budoucí
služebný pozemek nachází na území vymezeném licencí, v němž bude budoucí oprávněná
provozovat distribuční soustavu, a proto veškerá ustanovení této smlouvy je třeba vykládat
smyslu.

v tomto

II.
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran za podmínek dále sjednaných touto smlouvou
uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene podle ust. § 25 odst. 4 energetického zákona
(dále jen,,věcné břemeno“) v následujícím znění:

Město Znojmo, IČO 002 93 881, DIČ CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č 340/2015 Sb. (o registru smluv)
se sídlem
jednající

jako povinný ze služebnosti na stranějedné (dálejen „povinný")

EG.D, a.s., IČO 280 85 400
se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8477
jako oprávněná ze služebnosti na straně druhé (dálejen „ oprávněná “)

tímto spolu (společně dálejen „smluvnístrany “) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ust. § 1257 a nás/, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dálejen

Strana 2 (celkem 10)

itni



I
„občanský zákoník ') ve spojenís ust. § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve 

znění pozdějších předpisu (dále jen „energetický zákon “)
tuto

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
(dále jen „tato smlouva“)

I.
Úvodní ustanovení a účel smlouvy

1.1. Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků:
- pozemek parcelní číslo 1078, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 485 m2,
- pozemek parcelní číslo 1079, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 9 nu,
- pozemek parcelní číslo 5343, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 1212 m2,
- pozemek parcelní číslo 5345/1, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 9838 m2,
- pozemek parcelní číslo 5347/1, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 1100 m2,
- pozemek parcelní číslo 5350/1, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 2671 m2,
- pozemek parcelní číslo 5690/1, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 5867 m2,
- pozemek parcelní číslo 5709/1, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 968 m2,
- pozemek parcelní číslo 5720/3, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 291 m2,
- pozemek parcelní číslo 5762/14, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 597 m2,
- pozemek parcelní číslo 5762/16, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 241 m2,
- pozemek parcelní číslo 5762/49, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 5746 m2

pozemky zapsané katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro okres Znojmo, obec Znojmo, pro katastrální 
územíZnojmo-město (dále jen „Služebnýpozemek j.

1.2. Oprávněná prohlašuje, že na Služebném pozemku realizovala stavbu s názvem „Znojmo VN 113 
st. Úpravy odboč. Družstevní". Jde o distribuční soustavu, která je zřízena a provozována ve 
veřejném zájmu podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) bod 1 energetického zákona.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že distribuční soustava je ve smyslu ust. § 509 občanského zákoníku 
inženýrskou sítí a nikoli tedy součástí Služebného pozemku.

1.4. Vlastníkem inženýrské sítě je oprávněná.

1.5. Oprávněná dále prohlašuje, že jako provozovatel distribuční soustavy na území vymezeném licencí 
v intencích energetického zákona, jí energetický zákon v ust. § 25 odst. 4 ukládá povinnost zřídit 
věcné břemeno umožňující využití cizích nemovitostí pro účely zřizování a provozování zařízení 
distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení, a to smluvně s 
vlcistn íkem nem o vitosti.

1.6. Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu s ohledem na skutečnost, že se Služebný 
pozemek nachází na území vymezeném licencí, v němž bude oprávněná provozovat distribuční 
soustavu, a proto veškerá ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v tomto smyslu.

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zřízení věcného břemene podle ust. § 25 odst. 4 energetického zákona 
(dále jen „ věcné břemeno ").
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III.
\Věcné břemeno

3.1. Povinný touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněné a k tíži Služebného pozemku věcné břemeno 
spočívající v právu oprávněné na Služebném pozemku vlastním nákladem a vhodným i bezpečným 
způsobem zřídit a přes něj vést distribuční soustavu, provozovat ji a udržovat, a v povinnosti 
vlastníka Služebného pozemku toto právo oprávněné strpět. Služebnost inženýrské sítě zahrnuje i 
právo zřídit, mít a udržovat na Služebném pozemku také potřebné obslužné zařízení, jakož i právo 
provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně 
jejího odstranění. Obsah věcného břemene je dále specijikován v energetickém zákoně. 
V pochybnostech platí, že obsah věcného břemene je spíše menší, než větší a tento je nutno vykládat 
s přihlédnutím k energetickému zákonu a oprávněným zájmům vlastníka

3.2. Oprávněná právo odpovídající věcnému břemenu přijímá.

3.3. Oprávněná nese náklad na zachování a opravy inženýrské sítě. Povinný není povinen 
inženýrskou síť jakkoliv přispívat.

3.4. Věcné břemeno se zřizuje jako služebnost osobní a není ji možné převést na třetí osobu, aniž by 
zároveň nedošlo k převodu licence.

3.5. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Služebného pozemku přechází práva a 
povinnosti vyplývající z věcného břemene na nového vlastníka Služebného pozemku.

3.7. Rozsah věcného břemene vymezuje geometrický plán č. 
ověřený dne
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo potvrzený dne
____________• Geometrický plán tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. V
pochybnostech platí, že rozsah věcného břemene je spíše menší, než větší.

3.8. Povinný bere na vědomí, že distribuční soustava je chráněna ve smyslu ust. § 46 energetického 
zákona ochranným pásmem, které tvoří prostor v bezprostřední blízkosti distribuční soustavy 
určený k zajištění jejího spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

na

zhotovený 
a za Katastrální úřad pro 

pod č.

a
pod č.

IV.
Úplata a platební podmínky

4.1. Věcné břemeno se zřizuje úplatně.
4.2. Jednorázová úplata se sjednává ve výši 

v souladu s §39a) a 39b) vyhlášky č. 441/2013 Sb. o oceňování majetku. K této částce bude 
připočtena DPH dle platných předpisů.

4.3. Jednorázová úplata bude povinnému uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu do 30 dnů 
ode dne provedení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí. Daňový 
doklad obsahující poznámku: „Jednorázová úplata dle smlouvy č.
fakturační společnosti EGD electronic invoice, P.O.Box 13> Praha 225 13, anebo elektronicky 
adresu faktury@egd.cz

Kč (slovy: korun českých), to vše

“ je třeba doručit na adresu
na

V.
Další práva a povinnosti

5.1. Oprávněná má ve vztahu ke Služebnému pozemku dále např. následující oprávnění, které ji vznikem 
věcného břemene dle této smlouvy vyplývají z ust. § 25 odst. 3 písni, f a g) energetického zákona, 
především pak právo:

a) vstupovat a vjíždět na Služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním 
distribuční soustavy a
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f
b) odstraňovat a oklesťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného 
stromoví a jiných porostu ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční 
soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám povinný.

5.2. Oprávněná je povinna se při výkonu práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě podle této 
smlouvy řídit list. § 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva povinného coby 
vlastníka Služebného pozemku.

5.3. Vstup na Služebný pozemek za účelem provedení prací oznámí oprávněná povinnému v souladu 
s energetickým zákonem. Po skončení prací uvede oprávněná Služebný pozemek do předchozího 
stavu, a ne bude-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího 
předchozímu účelu nebo užívání Služebného pozemku. Při provádění prací za účelem odstranění 
nebo okleštění stromoví je oprávněná povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a 
zbytků po těžbě.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti specifikované v čl. V. 
odst. 5.3. této smlouvy ze strany oprávněné, uhradí oprávněná povinnému smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: Pět tisíc korun českých), za předpokladu, že nedojde k nápravě ani na základě 
výzvy povinného v dodatečně stanovené Ihůtě, přičemž platí, že tímto není nikterak dotčen nárok 
povinného na náhradu škody vzniklé z porušení takové povinnosti, ust. § 2050 občanského zákoníku 
se nepoužije.

5.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud dojde k trvalému odstranění distribuční soustavy ze 
Služebného pozemku, uzavřou mezi sebou dohodu o zániku věcného břemene, a to nejpozději do 1 
měsíce od odstranění distribuční soustavy. Pokud oprávněná odmítne uzavřít ve stanovené lhůtě 
s povinným tuto dohodu, je povinna uhradit povinnému smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
Deset tisíc korun českých), přičemž platí, že tímto není nikterak dotčen nárok povinného na náhradu 
škody vzniklé z porušení takové povinnosti, ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6. Podpisem této smlouvy povinný jako subjekt údajů potvrzuje, že oprávněná jako správce údajů 
splnila vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu ust. §11 zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů týkající se zejména provádění zpracování 
osobních dat subjektu údajů v interním informačním systému správce údajů pouze k účelu danému 
touto smlouvou. Povinný jako subjekt údajů prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv 
v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Oprávněná se 
zavazuje při správě osobních údajů povinného využívat je a nakládat s nimi pouze ke sjednanému 
účelu a v souladu se zákonem.

■

/

VI.
Vklad do katastru nemovitostí

6.1. K nabytí práva oprávněné odpovídajícího věcnému břemenu dojde vkladem tohoto práva do 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo 
s účinností ke dni podání návrhu na vklad.

6.2. Návrh na vklad práva oprávněné odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí podle 
této smlouvy bude podán povinným bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

6.3. Náklady spojené s řízením o povolení vkladu práva oprávněné odpovídajícího věcnému břemenu do 
katastru nemovitostí podle této smlouvy nese oprávněná.

6.4. Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění 
případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva oprávněné 
odpovídajícího věcnému břemenu, případně listiny, na základě které má být toto právo zapsáno, 
vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě.

6.5. V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či návrh zamítne, 
smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 30 kalendářních dní ode dne doručení 
rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma smluvním stranám novou
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smlouvu o zřízení věcného břemene s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které 
budou odstraněny všechny nedostatky, které bránily povolení vkladu práva dle této smlouvy, bude-li 
to možné.

VII.
Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Povinný prohlašuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zřízení věcného břemene dle této smlouvy bylo 
schváleno na schůzi Rady města Znojma dne usnesením č. /__ (bod č.____ ).

VIII.
Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8.2. Tuto smlouvu lze změnit jen na základě dohody smluvních stran uzavřené v písemné formě.
8.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 

oprávněná a povinný obdrží po jednom z nich a jeden stejnopis bude použit pro účely vkladu práva 
oprávněné odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí.

8.4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran.

8.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8.6. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku vtom rozsahu, že jejich právní 
jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.

8.7. Smluvní strany se dohodly, že povinný je oprávněn požadovat úroky z úroků.
8.8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným, posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení této smlouvy podle § 576 občanského zákoníku; to platí obdobně pro případ zdánlivého 
(nicotného) ustanovení této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že by k uzavření této smlouvy 
došlo i bez neplatné (resp. zdánlivé) části.

8.9. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či 
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této 
smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude 
nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké 
ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní 
strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

8.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně po 
vzájemné dohodě, souhlasí s jejím zněním, což potvrzují svými podpisy připojenými pod její text.

Příloha č. 1: Geometrický plán č._____________

dnedne VeVe
Strana 6 (celkem 10)



r;

i
Oprávněná:Povinný:

EG.D, a.s.za Město Znojmo!

Smluvní strany se dohodly, že text budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene specifikovaný v čl.
“ bude smluvními stranami doplněn

2.2.
II. odst. 2.1. této smlouvy v místech s označením „
dle aktuálních údajů.

Smluvní strany se dohodly pro případ, že pokud se bude uzavřená budoucí smlouva o zřízení
věcného břemene odlišovat od textu budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene specifikované
v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy, že má přednost znění skutečně uzavřené budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene; tím však nejsou dotčena jiná práva a povinnosti smluvních stran dle této
smlouvy.

Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene se smluvní strany za předpokladu splnění dalších
podmínek stanovených touto smlouvou zavazují uzavřít nejpozději do dvanácti měsíců od
dokončení stavby inženýrské sítě. Stavba inženýrské sítě se pro účely této smlouvy považuje za
dokončenou dnem doručení kolaudačního rozhodnutí na tuto stavbu inženýrské sítě budoucímu
povinnému ze strany budoucí oprávněné.

K uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene vyzve budoucího povinného budoucí
oprávněná, a to nejpozději jeden měsíc před uplynutím lhůty pro uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene dle předchozího odstavce této smlouvy.

V případě, že budoucí oprávněná nevyzve budoucího povinného k uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a současně mu nepředloží její návrh ve lhůtě stanovené v předchozím
odstavci tohoto článku, práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy zanikají; tím však není
nikterak dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty či právo na náhradu škody podle této smlouvy.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu stanovenou dle znaleckého
posudku + příslušná sazba DPH, v souladu s §39a) a 39b) vyhlášky č. 441/2013 Sb. o oceňování
majetku.

Jednorázová úplata bude budoucímu povinnému uhrazena nejpozději do 30 dnů ode dne provedení
vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Budoucí oprávněná je povinna dodržet následující podmínky a povinnosti, za kterých byl udělen
souhlas k uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Radou Města budoucího
povinného:

2.9.

- nejméně 30 dní před realizací požádá investor MěÚ Znojmo, odbor majetkový, ulice Obroková
1/12, o zábor veřejného prostranství (výkop ve veřejné zeleni),

- nejméně 30 dní před realizací požádá investor MěÚ Znojmo, odbor dopravy, ulice nám. Armády
8, o zvláštní užívání pozemních komunikací (výkop v místní komunikaci, v chodníku),

- před zahájením výkopových prací je nutné vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě
v předpokládané trase výkopů a při jejich provádění je třeba dodržet vyjádření správců těchto
sítí a ČSN 73 60 05,

- při záhozu rýhy budou dodrženy konstrukční vrstvy dle příslušné normy,
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- dodržet hloubku krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005/Z4,
- chodník s povrchem ze zámkové dlažby dotčen příčným výkopem bude předlážděn v rozsahu 

výkop + 50 cm na každou stranu,
- chodník s asfaltovým povrchem dotčen příčným výkopem bude zapraven z ABS vtl. 5 cm nad 

výkopem,
- chodník s povrchem ze zámkové dlažby dotčen podélným výkopem bude celoplošně 

predlazden,
- příčné přechody přes místní komunikace budou zřízeny protlakem,
- povrch místní komunikace na ulici Hakenova, pozemek pare. č. 5343 v k. ú. Znojmo-město, 

nebude dotčen výkopem,
- upozorňuje na nově vybudované veřejné osvětlení na ulici Kotkova a je nutné před zahájením 

prací vytyčit průběh inženýrských sít,
- výkopové práce v kořeništi se provádí jen ručně,
- po řezání je nutno okamžitě zalít kořeniště,
- kořeny s více než 3 cm v průměru nesmí být ani přeříznuty, ani jinak poškozeny,
- přejíždění kořenů je povoleno jen na zvláštní povolení,
- pokud bude výkopem dotčen kořenový systém stromu, je nutné přivolat zástupce Městské 

zeleně Znojmo, příspěvkové organizace,
- stromy v bezprostřední blízkosti stavebních prací budou chráněny před poškozením kmenů dle 

ČSN 83 9061,
- investor zajistí fotodokumentaci pozemních komunikací před a po realizaci a tu předá správci 

pozemních komunikací,
- pokud bude stavbou dotčené vodorovné dopravní značení, je nutné po ukončení stavby 

předmětné vodorovné dopravní značení obnovit,
- stavba bude realizována dle zpracované projektové dokumentace, firmou ZMES, s.r.o.,
- přesný a předpokládaný rozsah služebnosti se dle přiloženého zákresu mohou lišit pouze 

nepodstatně,
- žadatel je povinen do 3 let ode dne schválení služebnosti předložit geometrický plán se 

zaměřením nebo písemně oznámit, že se stavba neuskutečnila.

2.10. Smluvní strany se dohodly, že pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti specifikované v čl. 
II. odst. 2.8. této smlouvy ze strany budoucí oprávněné, uhradí budoucí oprávněná budoucímu 
povinnému smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc konin českých) za předpokladu, 
že nedojde k nápravě ani na základě výzvy povinného v dodatečně stanovené lhůtě, přičemž platí, 
že tímto není nikterak dotčen nárok budoucího povinného na náhradu škody vzniklé z porušení 
takové povinnosti, ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije

2.11. Skutečný průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu pro zaměření 
vedení distribuční soustavy, jehož vyhotovení budoucí oprávněná zajistí před uzavřením budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene na své náklady. Geometrický plán se stane nedílnou součástí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Předpokládaný průběh a rozsah věcného břemene je vyznačen 
v zákresu, který coby příloha č. 1 této smlouvy tvoří její nedílnou součást. Skutečný a 
předpokládaný průběh a rozsah služebnosti inženýrské sítě se mohou lišit pouze nepodstatně.

2.12. Smluvní strany se dále dohodly, že závazek smluvních stran uzavřít budoucí smlouvu o zřízení 
věcného břemene zaniká též v případě, že stavbou inženýrské sítě nedojde k dotčení Budoucího 
služebného pozemku. Budoucí oprávněná se zavazuje, že tuto skutečnost oznámí budoucímu 
povinnému bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců od dokončení stavby inženýrské 
sítě.
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13. Smluvní strany se dohodly, že pokud smluvní strana neuzavře ve stanovené lhůtě budoucí smlouvu 
o zřízení věcného břemene, je povinna zaplatit budoucímu druhé smluvní straně, jež prodlení 
nezpůsobila smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých); za předpokladu, 
že nedojde k nápravě ani na základě výzvy v dodatečně stanovené lhůtě, tím není dotčeno právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení této povinnosti, ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

2.14. Smluvní pokuta, na niž vznikne nárok dle čl. II. této smlouvy, je splatná ve lhůtě 7 dnů od uplynutí 
dodatečné lhůty k nápravě závadného stavu či není-li stanovení dodatečné lhůty touto smlouvou 
vyžadováno tak do 7 dnů od porušení povinnosti.

/
i

III.
3.1. Budoucí povinný touto smlouvou dává budoucí oprávněné souhlas s vydáním příslušného povolení 

na stavbu inženýrské sítě a souhlasí se vstupem budoucí oprávněné, popř. jí pověřených třetích 
osob, na Budoucí služebný pozemek v souvislosti s realizací stavby inženýrské sítě.

3.2. Budoucí oprávněná je povinna při realizaci stavby inženýrské sítě a při vstupu na Budoucí služebný 
pozemek za tímto účelem co nejvíce šetřit práv a majetku budoucího povinného.

3.3. Vstup na Budoucí služebný pozemek za účelem provádění prací oznámí budoucí oprávněná 
budoucímu povinnému v souladu s energetickým zákonem. Po skončení prací uvede budoucí 
oprávněná Budoucí služebný pozemek do předchozího stavu, a nebude-li to možné s ohledem na 
povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Budoucího 
služebného Pozemku. Při provádění prací za účelem odstranění nebo okleštění stromoví je budoucí 
oprávněná povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti specifikované v čl. 
III. odst. 3.3. této smlouvy ze strany budoucí oprávněné, uhradí budoucí oprávněná budoucímu 
povinnému smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za předpokladu, že 
nedojde k nápravě ani na základě výzvy povinného v dodatečně stanovené lhůtě, přičemž platí, že tímto 
není nikterak dotčen nárok budoucího povinného na náhradu škody vzniklé z porušení takové 
povinnosti, ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dnů 
od uplynutí dodatečné lhůty.

IV.
Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Budoucí povinný prohlašuje, že tato smlouvaje uzavřena v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 
schůzi Rady města Znojma dne 31.05.2021, usnesením č. 115/2021 (bod č. 4943).

V.
Závěrečná ustanovení

5.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5.2. Tuto smlouvu lze změnit jen na základě dohody smluvních stran uzavřené v písemné formě.
5.3. Tato smlouva je vyhotovena v 5-ti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 

budoucí oprávněná obdrží po třech z nich a budoucí povinný obdrží 2 stejnopisy.
5.4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran.

5.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této
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smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

5.6. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku vtom rozsahu, že jejich právní
jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že budoucí povinný je oprávněn požadovat úroky z úroků.

5.8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným, posoudí se vliv této vady na ostatní
ustanovení této smlouvy podle § 576 občanského zákoníku; to platí obdobně pro případ zdánlivého
(nicotného) ustanovení této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že by k uzavření této smlouvy
došlo i bez neplatné (resp. zdánlivé) části.

5.9. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této
smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude
nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké
ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní
strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

5.10. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto
smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů zveřejní tuto smlouvu
budoucí povinný.

5.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně po
vzájemné dohodě, souhlasí s jejím zněním, což potvrzují svými podpisy připojenými pod její text.

Př předpokládaného průběhu a rozsahu služebnosti i

dne neV

B
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AUTORIZACE:

____
hranice parcel, katastr, území TECHNICKÉ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
vnitřní kresba parcel Vnější vlivý působící na rozvodná zař. distr. soustavy: Určeny v protokolu o určenf vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2
pozemková parcela, stavební parcela Námrazová oblast: 1-0,1-1

parcelní číslo dotčené umístěním stavby Větrová oblast: III. - do 27,5 m/s

Elektrické parametry distribuční soustavy:

Parametry sítě VN: síť střídavá IT, jmenovité napětí 22 000 V (3f.),

Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem: NEBEZPEČNÉ

Prostředky základní ochrany v rozvodných elektrických zařízení do 1000 V AC a nad 1000 V AC:
- ochrana polohou, dle PNE 33 0000-1, Cl. 3.2.2.1

- ochrana zábranou, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.2

- ochrana přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.3
- ochrana živých částí izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.4

Způsoby ochrany při poruše v rozvodných elektrických zařízení nad 1000V AC:

- ochrana zemněním v sítích,kde není přímo územ. střed zdroje (uzel)-komp. síť,dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.1
- ochrana pospojováním, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.4
- ochrana izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.5

- ochrana zábranou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.6

A
oi INDEX REVIZE POPIS REVIZE JMÉNODATUM
01

VYPRACOVAL
Výkres č. 4frekvence 50 Hz

ZHOTOVITEL PD.U

KRAJi JIHOMORAVSKÝ | OKRES

Znojmo-město [793418]
| ZNOJMO

- [<ATASTR. ÚZEMÍ

. MÍSTO STAVBY
Výkres č. 2

Znojmo

LIDICKÁ 1873/36. 60200 BRNO^STAVEBNÍK EG.D, a.s.

NÁZEV STAVBY

Znojmo VN113 st.úpravy odboč. Družstevní

NÁZEV VÝKRESU

’

Katastrální situační výkres



hranice parcel, katastr, uzemlNnvá rli
mo podzem. HDPE trubka (prázdná)

typ HDPE trubky

trubková spojka

trubkový koncový kryt

popis zařízeni HDPE trubky

markér

popis markéru

— podzem. kabelové vedení

x150 název vedení, typ kabelu

= rezervní chránička

popis rezervní chráničky

= chránička

Koruflex 160, KZ2 typ chráničky
immnuuuuuuia protlak

l I starovací/cílová jáma protlaku
3XCJH11.H03C kabe|Qvá spojka

kabelová koncovka

vnitřní kresba parcel

pozemková parcela, stavební parcela

parcelní číslo dotčené umístěním stavby

---------------------- nadzem. vedení (odbočka)

název vedení. typ vodičů (odbočka)

betonový stožárjednoduchý (JB),

bodu

doplňující konstrukce podp. b.

ptačí dosedací tyč

ukončení vodičů jednoduché, dvojité

bezpečnostní výstražná tabulka

—111 půdorys uzemnění, uzemnění

/ úsekový odpínač

rrr225-630/20-H popis odpínače

SKiUs
rez. chránička

HDPE 06040 8 226
mým stavebním záměrem

stavebním řádu (stavební zákon):

2501
s

HDPE 06040 B
fiSÍ&H.
3x VPA 135/0,8a

rcel(y) č.

16;5720/3;1079;5709/1, LV č. 10001,
©

3M Balí EMS

0x4

►

—111 půdorys uzemnění, uzemnění

—{§□ svodič přepětí

doplňkový popis

FeZn 30x4

uzemnění ekvipotenciálními kruhy
GA 2K-1TS-C

podzem. kabel, vedení 22 kV
nadzem. vedení 22 kV



\

Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby s navrhovaným st;

Podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebn

Město Znojmo, Obroková 12/1, Znojmo, 66902 Znojmo, vlastník parcel(y) č.
5762/49;5690/l;1078;5345/l;5350/l;5762/14;5343;5347/l;5762/16;5720

SOUHLASÍ s tímto

v'lůnlchí‘1637/30Novó Město, 12000 Praha 2

Kontakty pro usna

Telefon/mobil:

H



1

■i

L

n

%

AUTORIZACE:

D

C
hranice parcel, katastr, ůzeml BI,mil V - technické IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

pozemková parcela, stavební parcela Námrazů1*™,"7°“ S°UStaVV: Uríe"y " Pr0t°k0lU ° Ur6ení VnSÍŠÍCh V"VŮ d'e ™E 33 °°00'2
parcelní filakt ddíené umlsténlm stavby Větrová oblast:

Oprava trasy dle požadavku VAS, p.č. 1025/2A 07-2021 Křepela
22 6

POPIS REVIZEINDEX REVIZE JMÉNODATUM2501 III. - do 27,5 m/s
Elektrické parametry distribuční soustavy:

Parametry sítě VN: slť střídavá IT, jmenovité napětí 22 000 V (3f.),

Prostr"V Z hled'Ska úrazu elektrickým proudem: NEBEZPEČNÉ
ros edky základní ochrany v rozvodných elektrických zařízeni do 1000 V AC a nad 1000 V AC:

- ochrana polohou, dle PNE 33 0000-1, ČI. 3.2.2.1

- ochrana zábranou, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.2

oc rana přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.3

Způsob™ h Ch Cé-S" iZ°laCl' d'e PNE 33 °°00'1' 41 32 2A
- ochrana°ze ra,ě •" POrUSe V rozvodnÝch elektrických zařízení nad 1000V AC: _____
- ochrana ,n"TI 7 s[,lch’kd0 nenl Pflmo územ. střed zdroje (uzel)-komp. alt,dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.1
- ochrana^PD,ovaním' dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.4
- ochra”8 l2d ac ' dlQ pNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.5

a zábranou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.B

VYPRACOVAL
. Výkres č.

frekvence 50 Hz

ZHOTOVITEL PDf
Wfs JIHOMORAVSKÝ | OKŘeŠT | ZNOJMOKRAJ

katastr, území Znojmo-město [7934181

místo stavby Znojmo

STAVEBNÍK LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNOEG.D, a.s.

NÁZEV STAVBY

Znojmo VN113 st.úpravy odboč. Družstevní

NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO:

C.31:500Katastrální situační výkres::||Íj



Město, 12000 Praha 2

Mapové &

distribuční soi
navržené ochranné pásmo podzem. HDPE trubka (prázdná)podzem. kabelové vedení--------- nadzem. vedení (odbočka)
plocha staveniště typ HDPE trubky

3x22-NA2XS2Y 1,U0náZeV Veden'',yP kabelU
HDPE 06040 B

3xmalí/iÍstÍa108 n^zev veden[' tyP vodičů (odbočka)
betonový stožár jednoduchý (JB),

jb 10,6/e ožffiffiyř pocíp! bodu

33vPA iifš/o 8 doplňující konstrukce podp. b.
ptačí dosedaci tyč

ukončení vodičů jednoduché, dvojité

bezpečnostní výstražná tabulka

půdorys uzemnění, uzemnění

úsekový odpínač

popis odpínače

trubková spojkarezervní chránička 2501

trubkový koncový kryt

popis zařízení HDPE trubky

markér
popis markéru

Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby s navrhovaným stavebním záměr

Podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánová

Město Znojmo, Obroková 12/1, Znojmo, 66902 Znojmo, vlastr

690/l;1078;5345/l;5350/l;5762/14;5343;5347/l;5

s tímto stavebním záměr

popis rezervní chráničky

= chránička

Korufiex 160, KZ2 typ chráničky
protlak

rovacl/cílová jáma protlaku

bělová spojka

kabelová koncovka

HDPE 06040 Babním řádu (stavební zákon): @
cel(y) č.

6;5720/3;1079;5709/l, LV č. 10001,>762/1 3M Balí EMS
2/49;5

IHLASÍ I □ sta
3xCJH11.2403C. ,

►
V (ve

FeZn 30x4
— 11 půdorys uzemnění, uzemnění

—¥> I svodič přepětí

doplňkový popisuzemnění ekvipotenciálními kruhy
GA2K-1TS-C

Telefon/mobil:

-ř



ř r -i" ;fř-
Wollk Františi
Sodlešovico Nový šaldorf-Sedlešovice

Sas?ÉS^SSSSfSPKOVÁ ZVAK

SBme„, 8DJ„ KKT ^ jáfcfv....
6x CTS630A22 kV195-2®^^ 'jjfiW*/ '. uzemnénl ekvlpotenciálnlml kruhy

PE J225 - !lzený.pJ2xiqm), KERAMIKA,Išl
...

KOVÁ LEKO

-JF, ■ PÍ ASSON V O1'
2x 3M Balí EMS '

Korufiex 200 KZ2 - Koruflex 200

1Mésto Znojmo,
Obroková 1/12, 66902 Znojmo

I
2. i

lil
mr
lilirrtii a

I18 ?

j'1^6xCJH11.24°3_C

-8.3- !iF ■■■

řn i Kabe,ový Pa,nlk VN+značkovac^C

i

lye

\i!i?

I

+HÍ1I 5 •

:
Tele

—
t



AUTORIZACE:

hranice parcel, Katastr, území
TECHNICKÉ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Námrazová obtasM (T |r°2VOdná zař' distr' soustavy: Určeny v protokolu o určeni vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2

nim stavby Větrová oblast: III. - do 27,5 m/s

Elektrické parametry distribuční soustavy:

arametry sítě VN: sir střídavá IT, jmenovitá napětí 22 000 V (3f

Prostředí h'edlSka ŮraZU eleklrick*m Prodám: NEBEZPEČNÉ
ochran y Zfk'adni ochrany v rozvodných elektrických zařízeni do 1000 V AC a nad 1000 V AC:
ochrana polohou, dle PNE 33 0000-1, ČI. 3.2.2.1
ochrana záb

vnitřní kresba parcel

pozemková parcela, stavební p
parcelní číslo dotčené uml$tén|

INDEX REVIZE POPIS REVIZE DATUM
VYPRACOVAL

E □.), frekvence 50 Hz Výkres č, 4

,u ZHOTOVITEL PD

KRAJ | OKRESJIHOMORAVSKÝ | ZNOJMOranou, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.2

přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.3

?PŮS0by o h 4áS" i2°laCl' dl8 PNE 33 °°00'1' a- 322A
ochrana L ™? Pn P°rUŠe V ro2vodnýcl1 elektrických zařízení nad 1000V AC:

- ochrana „Z T * S,“Ch,kde "enl přl™ uz«m' slřed zdroie (o7el)-komp. sfť.dl

■ ochrana iz TVán™'d'e PNE 33 °000-1'
zolacl, dle PNE 33 0000-1, ČI. 34.3.5

ranou, dle PNE 33 0000-1,61. 34.3.6

T KATASTR. ÚZEMÍochrana Znojmo-město [7934181Výkres č. 2
ochrana MÍSTO STAVBY Znojmo

STAVEBNÍK EG.D, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO _

Znojmo VN113 st.úpravy odboč. Družstevní
NÁZEV STAVBYPNE 33 0000-1, čl. 34.3.1

ochrana záb
J

NÁZEV VÝKRESU

Katastrální situační výkres 1:500 C.2

I



2x PLASSON D40
2x 3M BUfEMS

ELEKTROKOV ^

neřízený p. (12 m)

evefl, 60200 Brno

Žeroflnoro náměstí 449/3. Veveří. 60200 Brno

NováielekomunikačnLsjť distribuční soustavy:

podzem. HDPE trubka (prázdná)

typ HDPE trubky

trubková spojka
trubkový koncový kryt

popis zařízeni HDPE trubky

markér

navržené ochranné pásmo

plocha staveniště
podzem. kabelové vedení

0 název vedení, typ kabelu
--------------------- nadzem. vedení (odbočka)

vnii alí/Í? stia” n^zev vedení' tyP vodičů (odbočka)
betonový stožár jednoduchý (JB),

g^»Wbodu
doplňující konstrukce podp. b.

ptačí dosedací tyč
ukončení vodičů jednoduché, dvojité

bezpečnostní výstražná tabulka

půdorys uzemnění, uzemnění

úsekový odpínač

630/20-H popis odpínače

HDPE 06040 B
A2XS2Y 1x15
= = rezervní chránička

popis rezervní chráničky

== = chránička

KoruRex 160, KZ2 typ chráničky

protlak
starovací/cílová jáma protlaku

kabelová spojka

kabelová koncovka

2501

26®e®Š rez. chránička

HDPE 06040 B
vrhovaným stavebním záměremSouhlas vlastníka pozemku nebo stavby s i

Podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování i popis markéru3M Balí EMS

Město Znojmo, Obroková 1

^ 3xC3H11.2403C690/1:1078:5345

►
FeZn 30x4

—111 půdorys uzemnění, uzemnění

—f> 1 svodič přepětí

doplňkový popisuzemnění ekvipotenciálními kruhy
GA 2K-1TS-C

f*n 5



66902 Znojma .

Souhlas vlasti

Podle § 184a zákona

Město Znojmo, Obrokoví 
690/1; 1078;53 
s tímto staveb

2/49;Si

dní nl

Telefon/mobil:

3

: -J Pfl ří-


