
SMLOUVA Č.: 1030040636/001 
o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
uzavřená podle § 1785 ~ 1788 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník v platném Znění 0 § 25 Odst. 4 Zákona Č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a O výkonu státnísprávy v energetických odvětvích (energetický Zákon) v platném Zněnı' 

město Uherský Brod 
sídlo.“ Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod 
ıčox 00291463 
D/Č; CZ00291463 
Zastoupena: Mgr. David Surý, místostarosta 
Cıs/O uctu 

vlastnick ' 

odíl: 1!1 V P 
(dále jen „Budoucí povinná") 

na straně jedné

G 

E. ON Distribuce, a.s. 
se sídlem: F. A. Gerstnero 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
ıčo: 280 85 400 
D/Č.“ cz 280 85 400 
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovícı'ch, spisová značka B 1 772 
bankovnı' spojení: Komerční banka a.s. obočka České Budějovice “ˇ"“““fˇf“-“D 

Z a s t o u p e n á na základě plné moci ze dne 12.03.2009 společnostı': 
E.ON Česká republika, s.r.o. 

se sı'd/em: F. A. Gerstnero 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
/čo; 257 33 591 
D/Č; cz 257 33 591 
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová Značka C 15066, 
zastoupena dvěma pověřenými zaměstnanci:

0 

(dále jen „Budoucí oprávněná") 

na straně druhé 

(Budoucí povinná a Budoucí oprávněná společně rovněž jako „Smluvní strany”) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 

Smlouvu 0 Smlouvě budoucí O Zřízení věcného břemene (dá1ejen,,sm[0uv‹z).~ 

ČLÁNEK I. - ÚVODNÍ UIEDNÄNÍ: 

1. Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen ,,PD$”) na území vymezeném licencí. 
Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost Zajisˇt'ovat spolehlivé provozován/Ĺ 
obnovu a rozvoj distribučnı' soustavy na územı' vymezeném /ícencıj přičemž Zřı'Zen/' věcného břemene je Ze strany 
Budoucı' oprávněné jedním ze Zákonem daných předpokladů pro plnění této povinnosti. 
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Budoucı' povinná prohlašuje, že je výlučným vlastn/'l‹em pozemku parc.č. 88/4, V katastrálním ůzemı' Tesov, obec 
Uherský Brod, okres Uherské Hradiště (dále jen ,,PoZemek"). Katastrálnı' úřad pro Zlínský kraj, Katastrální 

pracoviště Uherský Brod eviduje Pozemek na LV č. 10001 pro katastrální území Těšov. 

Budoucí oprávněná bude realizovat na Pozemku stavbu snázvem ,,Těšov, Polanský, DTS, kVN,NN” (dále jen 
,,stavba"). Jedná se o sít' technického vybaveni, která je Zřizována a provozována ve veřejném zájmu (§2 Odst.2o 
energetického Zákona). 

ČLÁNEK II. - PŘgpMÉTgv1LąıVıg 

Předmětem této Smlouvy je sjednání závazku obou Sm/uvnı'ch stran uzavřít podle § 25 odst. 4 zákona Č. 458/2000 
Sb., energetický Zákon v platném zněnı' a §125 7 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákonı'k v platném znění 
nejpozději do 12 měsíců od správního rozhodnuti - tj. nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo vydánı' 
kolaudačního souhlasu, přı'padně od dokončení - resp. převzetí dokončené Stavby Budoucí oprávněnou od jejího 
zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetí stavby) smlouvu O zřízenı' věcného břemene, nejpozději však do 
konce roku 2024.. Věcné břemeno bude svou povahou osobní služebností energetického vedení Zřízenou ve 
prospěch Budoucí oprávněné jako PDS. 

Budoucí oprávněná se zavazuje vyzvat před uplynutím lhůty sjednané v odstavci 1 tohoto článku Budoucí povinnou 
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a v rámci této výzvy ji předložit i návrh smlouvy o zřízenı' věcného 
břemene. 

Sm/uvnístrany se dohodly, že smlouva o zřı'zenı' věcného břemene bude uzavřena za účelem umístěn/' distribuční 
soustavy - kabelové vedení NN, kabelové vedení VN, telekomunikační sít' (=chránička HDPE40+optický kabel), 
uzemnění na Pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku. Věcné břemeno bude zahrnovat též právo 
Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
z/epšenı'jej/' výkonnosti, včetně jejího odstranění. 

Předpokládaný průběh věcného břemene je zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí této Smlouvy. 
Přesný průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu vyhotoveném po umístění 
distribuční soustavy. Geometrický plán se stane nedílnou součástí smlouvy O Zř/'zení věcného břemene. 

Budoucí oprávněná se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu, vyhotovenı' smlouvy o 
zřízenı' věcného břemene včetně návrhu na zahájení vkladového řízenıj podání návrhu na příslušný katastrální úřad 
včetně úhrady správních poplatků s tím spojených. 

Budoucí oprávněná je povinna po skončení prací uvést Pozemek do předchozího stavu, a nenı'-/i to možné 
s ohledem na povahu provedených pracıj do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu. 

ČLÁNEK III. - PODSTA TNÉ MÄLEŽITQSTI SMLOUVY: 

Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká pouze vpřı'padech stanovených 
zákonem. 

Věcné břemeno bude Zřı'zeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu, a to 
- pro liniové stavby (inž. sı'tě) 200 Kč/m délky vedení věcného břemene při ochranném pásmu do 1 m na každou 

stranu od inž. sítě, 400 Kč/m při ochranném pásmu do 2 m na každou stranu od inž. sítě, 
přičemž k celkové výši náhrady za zřízení věcného břemene bude připočtena DPH dle platných právních předpisů 
Předpokládaná výše náhrady za zřízenı' věcného břemene bude činit 61400Kč (šedesátjedentisícčtyřista korun 
českých) bez DPH 

Jednorázová náhrada, která odpovídá hodnotě zřizovaného práva, bude Budoucí povinné uhrazena na základě 
daňového dokladu -faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů vystavené Budoucí povinnou do 30 dnů od doručen/ 
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí dle smlouvy O zřízenı' věcného břemene na adresu 
fakturační společnosti Budoucí oprávněné. 
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Budoucí povinná bere na vědomi, že distribuční soustava, která bude umístěna na Pozemku, bude chráněna 
ochrannými pásmy dle energetického zákona. Ochranné pásmo sloužı' k zajištění spolehlivého provozu zařízenı 
elektrizačnı' soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 

Budoucí oprávněná je povinna doručit kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vk/adu práva do KN s vyznačením 
data přijetí (pOdánı') na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doručení - doručenky) do 5-ti pracovnı'ch dnů na adresu 
Budoucí povinné ode dne podání na katastrálním úřadě. Smluvní strany si mohou smluvně dohodnout i jiný 
(alternativní) způsob doručen/'návrhu na zahájen/'řízení napřı'klad faxem, mailem apod. 

ČLÁNEK IV. - QSTA TNi QIEDNÄNÍ; 

V případě Změny vlastníka Zatížené nemovitosti bude Budoucí povinná informovat nového vlastníka Pozemkui 
o závazcı'ch vyplývajı'cích Z této smlouvy a zajistí vyřešení tohoto závazku v souladu s § 1895 a násl. 
občanského Zákonı'ku. V případě porušení této povinnosti odpovı'dá Budoucí povinná Budoucí oprávněné za 
způsobenou škodu dle platných právních předpisů. 

ČLÁNEK V. - ZÁVÉRECNÄ QIEDNÁNÍ: 

Budoucı' povinná jako vlastník Pozemku dotčeného Stavbou a účastnı'k územnı'ho řízení touto Smlouvou 
uděluje souhlas sprovedenı'm Stavby uvedené včl. I odst. 3 této smlouvy. Budoucı' povinná současně ve 
smyslu §184a zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebn/'zákon) dala souhlas 
S navrhovaným stavebním záměrem a to podpisem vyznačeným na situačnı'm výkrese dokumentace, dále 
souhlas/' s vydáním přıslušného správního povolenı' na Stavbu a se vstupem (a vjezdem) Budoucí oprávněné, 
popř. jí pověřených třetích osob na Pozemek vsouvislosti s realizací Stavby. Umı'stěnı' distribučnı' soustavy je 
patrné Zpřiloženého situačnı'ho snímku (popř. snímku katastrální mapy), jenž je nedílnou součást/' této 
Smlouvy. Souhlas dle tohoto odstavce uděluje Budoucí povinná za následujících podmínek: 
- vzhledem k tomu, že v předmětném prostoru se v Současné době sice nenacházejı' venkovní rozvody 

veřejného osvětlení (dále jen ,, VO”) ve vlastnictví Budoucí povinné, ale s rozvody VO je v této lokalitě 
počítáno. požaduje Budoucí povinná,, aby jı' bylo umožněno přı'položenı' kabelového vedení VO v chráničce 
k rozvodům NN ve společném výkopu s tím, že O umožnění tohot připoloženı' požádá, 

- při přı'padné realizaci rozvodů NN se předpokládá uložení chráničky o prům. 63 mm pro kabel V0 ve 
společném výkopu s rozvody NN, o to směrem k plánované budoucí komunikaci, 

- dále Budoucí povinná požaduje umožnění osazení základů pro stožáry VO v ochranném pásmu kabelů NN 
a umožnění uložení vedení VO v ochranném pásmu kioskové trafostanice a kabelů VN, a to Zejména pro 
umožnění průchodu vedení VO v prostoru před kioskovou trafostanici. Trasa pod štěrkovou komunikaci 
Z pole bude řešena protlakem, stejně jako oStatnı'stavbou dotčené komunikace. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněnı' v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 
Sm/uvnı'strany se dohodly, že Budoucí povinná zajistı' uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 6 odst. 1 
zákona O registru smluv, a to nejpozději do 1 měsíce od uzavření Smlouvy. Budoucí povinná se zavazuje zas/at 
Budoucí oprávněné potvrzení o řádném zveřejnění Smlouvy. 
Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvnı'ch stran, plati, že Smlouva nebude 
uzavřena, pokud ji Budoucı' povinná či Budoucí oprávněná podepíšı' s jakoukoliv změnou či odchylkou, byt 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvnístrana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně 
schválí. 

V případě, že Stavba nebude Z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud Pozemek nebude distribuční 
soustavou dotčen, nejsou Sm/uvnístrany výše uvedenými závazky vázány. Budoucí oprávněná tuto skutečnost 
písemně oznámí Budoucí povinné. 
Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně odsouhlasenými a 
běžně čı'slovanými písemnými dodatky. 
Smlouva je vyhotovena v (ve) 3 stejnopísech, z nichž každý má platnost originálu. 
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8. Budoucí oprávněná obdrží2 její vyhotovení. Zbylá jsou určeno pro Budoucípovinnou. 

9. Smluvní Strany prohlašujıj že si Smlouvu před jej/'m podpisem přečetl)/, že byla uzavřena po vzájemně dolıodě, 
podle jejich pravé á svobodně vůle, dobrovolně, určitě, vázˇně ci srozumitelně, nil‹o/iv v tísni, pod náılcıkem oni zo 
nápadně nevýhodných podmínek, což Stvrzujísvýnvi podpisy. 

10. Tato Smlouva byla schválena usnesením rady město Č.: 3526/R121/18 ze dne: 20. O8. 2018. 

Příloha č.1.: Situocˇní Snı'mek plánovaného um/'Stěnı' distribucˇnísoustavy - necl/'lná Součást Sınlouvy. 

V(ve).“ Uh. Brodu dne.“ ................... .. V(ve).`Otrokovicích dne: Ĺ › 

Budoucí povinná: Budoucí oprávněná.“ 

E.ON Distribuce, a.S. 
_ -n ' ı- A n ı Ě ı I ı ı-A 
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