
ELMOS LIBEREC s.r.o. l IČ: 47780126
Ševčikova 982, 460 06 Liberec 6 - Rochlice
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddIl C, vložka 3796.
Certifikáty': ISO 9001, 10006, 14001, OHSAS 18001

l 1\/!ĚSTSKÝ ÚŘAD C.dopor.
l

AOD%3V1CE nzd Mc&.rclkcm

Zpraco','.

2'E
P?il'"ví'

Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1

46342 Hodkovice nad Mohelkou

IV-12-4018569 LB-Hodkovice n,M,-ppč,1677-1,kNN+SS100 - Smlouva o
budoucí smlouvě o zřIzenI věcného břemene a dohoda o umÍstění stavby

Společnost ELMOS LIBEREC s.r.o. připravuje projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.

Popis stavby:
SO 01 - Zemní kabelové vedení NN
Pro připojení nového odběrného místa na ppč. 1677/1 (žadatel Pekařství Šumava) dojde k výstavbě
nové kabelové přípojky nn.

stávající kabelové vedení NN na ppč. 1690 bude v místě u křižovatky ulice Sportovní a Mánesova
rozpojeno, U místa rozpojení bude postavena nová rozpojovací skříň SR302 (R130) v plastovém pilíři,
do které bude delší konec přerušeného kabelu zapojen. Druhý volný konec bude pomocí kabelové
spojky (spojkoviště xs1) prodloužen (kabelem AYKY-J 3x240"120 mm2) a zapojen do nové SR302.
Ze zbylé sady pojistek bude provedena přípojka pro ppč. 1677/1. Nový kabel NN AYKY-J 3x120"70
mm2 překříží vozovku na ppč. 1690 protlakem a dále povede po ppč. 1686/1 (podél chodníku) - 3x
protlak pod zpevněným povrchem - a ppč. 1686/6 a 1677/1, kde bude ukončen v nové přípojkové
skříni SS100 (X67) v plastovém pilIři, Nová přípojková skříň bude umístěna na boku prodejního
stánku.

Stavbou bude mj. dotčen pozemek ve Vašem vlastnictví poz. parč. č. 1686/1, 1690 v k.ú. Hodkovice
nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou.

Na základě § 25, odst. 4, zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) musí být mezi spol. ČEZ
Distribuce, a,s. a Vámi uzavřena smlouva o zřízeni věcného břemene - služebnosti, umožňujÍcÍ využití
pozemku pro výše uvedený účel - konkrétně kabelové vedení NN, rozpojovací skříň. Před
uzavřením této smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. rovněž vyžaduje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřIzení věcného břemene a dohody o umístění stavby. Tímto Vám s pověřením společnosti ELMOS
LIBEREC s.r.o. předkládám návrh příslušné smlouvy č. IV-12-4018569/SOBS vb/1 (dále jen
,,Smlouva"). Zdvořile Vás žádám o:

· kontrolu platnosti a úplnosti ve Smlouvě uvedených údajů,
· v případě souhlasu s textem Smlouvy doplnění data narození a o podpisy všech

vyhotovení (bez ověřeni podpisů),
· podpisy situačních snímků - příloha každé Smlouvy.

Podepsané Smlouvy (2 pare) zašlete, prosím, obratem zpět v přiložené obálce na adresu: ELMOS
LIBEREC s.r.o., Hodkovická 39, 463 12 Liberec 23 - Doubí. 3 pare Smlouvy slouží pro Vaše potřeby

P|atky CZK ČSOB: 270960394/0300 l I: 482 710 390 I E elmos@elmos.cz l ýý: www.elmos.cz



ELMOS LIBEREC s.r.o. l IČ: 47780126
Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 6 - Rochlice
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 3796.
Certifikáty: ISO 9001, 10006, 14001, OHSAS 18001

V případě jakýchkoliv nejasnosti, dotazů nebo požadavků. prosím, ihned kontaktujte:
Projektant: Vítězslav Šrůtek Mobil: 734 279 889 E-mail: srutek@elmos.cz
Majetkoprávní záležitosti: Vítězslav Šrůtek Mobil: 734 279 889 E-mail: sobs@elmos.cz
Doručovací adresa: ELMOS LIBEREC s.r.o. - Hodkovická 39, 463 12 Liberec 23 - Doubí

S poděkováním a pozdravem

Vítězslav Šrůtek
ELMOS LIBEREC s.r.o.

Pň/ohy: Smlouva - 3x

Platby CZK ČSOB: 270960394/0300 l I: 482 710 390 l E: elmos@elmos.cz I ýý: www.elmos.cz



SoBS VB_ČEZd_0035rO1zO2
Město Hodkovice nad Mohelkou
IČ 00262820, DIČ CZ00262820
se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 46342, Hodkovice nad Mohelkou
zastoupené Ing. Markétou Khauerovou, funkce: starosta

(dále jen ,,Budoucí povinná" nebo též ,,Druhá smluvní strana")

a
ČEZ Distribuce, a. s.

IČ 24729035, DIČ CZ24729035
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
zastoupena:
ELMOS LIBEREC s.r.o.
IČ 47780126, DIČ CZ47780126
se sÍdlem L'berec VI Rochl'ce, Ševč'kova 982, L'berec, PSČ 460 06
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3796
jejím jménem jedná Ing. Martin Hejral, funkce jednatel

(dále jen ,,Budoucí oprávněná")

(společně dále též ,,Smluvní strany"),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY Č. IV-12-4018569 /SOBS_VB/1

podle ustanovení § 1785 a násl. a § 1257 a násl. zá'kona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, podle
ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona (dále jen tato smlouva).

Článek I.
Úvodní ustanovení

Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen ,,POS") na území vymezeném licencí
na distribuci elektřiny udělenou POS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je
provozována ve veřejném zájmu. pos má povinnost zajišt'ovat spolehl,ivé provozováni, obnovu a rozvoj
distribuční soustavy, přičemž pokud dochází k urrňstění zařízeni distribuční soustavy na cizí nemovitost,
je POS povinen podle § 25 odst, 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno a
zajistit si právo provést stavbu dle příslušných ustanoveni stavebního zákona.

Článek II.
Prohlášeni o právním a fakúckém stavu

1. Budoucí povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:

pozemku/ů parc.č. 1686/1, 1690 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou,
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec (dále jen ,,Dotčená(né) nemovitost(ti)"

2. Budoucí oprávněná je investorem stavby zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN,

lV-12-4018569 LB-Hodkovice n,M,-ppč,1677-1,kNN+SS100



rozpojovací skříň, dále jen ,Zařízení distribuční soustavy"), která se bude nacházet mj. na
Dotčené(ných) nemovitosti(tech).

3. Budoucí povinná prohlašuje, Že není žádným zpŮsobem omezena v právu zřídit k Dotčené(ným)
nemovitosti(tem) věcné břemeno podle této smlouvy, a že ji nejsou známy žádné faktické nebo právni
vady Dotčené(ných) nemovitosti(tÍ), kterými by byl znemožněn účel této smlouvy.

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní smlouvu o zřizenI
věcného břemene (dále jen ,,Vlastní smlouva"), jejímž předmětem bude zřIzenI věcného břemene
podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí
oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat ZařÍzení distribuční soustavy na Dotčené(ných)
nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modemizaá, a povinnost Budoucí povinné výkon
těchto práv strpět (dále jen ,,Věcné břemeno").

2. předpokládaný rozsah omezeni Dotčené(ných) nemovitosti(ti) věcným břemenem činí 57 m'
a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č, 1 této smlouvy.

3. Budoucí oprávněný se zavazuje po dokončení stavby Zařízení distribuční soustavy vyhotovit
geometrický plán pro vyznačení rozsahu Věcného břemene, Vlastní smlouvu a zaslat Budoucí
povinné písemnou výzvu k uzavření Vlastní smlouvy, jejíž přílohou bude Vlastni smlouva
a geometrický plán.

4, Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat výzvu dle odstavce 3. Budoucí povinné ve lhůtě
do 6 kalendářních měsíců od kolaudace ZařIzení distribuční soustavy (popř. od jeho uvedení do
provozu), nejpozději však do 5 let od uzavření této smlouvy. Budoucí povinná se zavazuje Vlastní
smlouvu uzavřít nejpozději do 60 dnů ode dne doručeni výzvy.

5. Do doby uzavřeni Vlastní smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem této Smlouvy a zavazuji
se, Že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke zmaření jejího účelu.

6. Smluvní strany se dohodly, že za omezení vlastnického práva Budoucí povinné v důsledku výstavby
ZařIzenI distribuční soustavy a zřIzení Věcného břemene bude Budoucí povinné na základě Vlastni
smlouvy vyplacena jednorázová náhrada ve výši 10 000,- KČ, k této Částce bude připočtena daň
z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. jednorázová náhrada bude
vyplacena Budoucí povinné po provedení vkladu Věcného břemene do katastru nemovitosti za
podmínek stanovených Vlastni smlouvou.

Článek IV,
Podmínky pro provedeni stavby

1. Budoucí povinná uděluje Budoucí oprávněné souhlas s provedením stavby ZařIzenI distribuční
soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) v rozsahu dle ČI. III. odst. 2 této smlouvy, a to
i prostřednicNim třetích osob. Budoucí povinná se zavazuje umožnit v nezbytném rozsahu Budoucí
oprávněné a jí pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na Dotčenou(né) nemovitost(ti) a realizaci
stavby. Práce na dotčené(ných) nemovitosti(tech) budou spočÍvat zejména v:
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· Uložení kabelového vedení NN
· Urrňstění rozpojovací skříně

2, Budoucí oprávněná se zavazuje v průběhu výstavby co nejvíce šetřit práv Budoucí povinné. Po
skončeni prací je Budoucí oprávněná povinna uvést Ootčenou(né) nemovitost(ti) do předchozího
stavu. Pokud Budoucí povinné v důsledku výkonu práv Budoucí oprávněné vznikne újma na
majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu.

Článek V.
Ostatní ujednání

1. Budoucí povinná se pro případ převodu vlastnického práva k Dotčené(ným) nemovitosti(tem) smluvně
zavazuje převést na nabyvatele Dotčené(ných) nemovitosti(tí) zároveň práva a povinnosti vyp|ývajícÍ
z této smlouvy, a to formou postoupení smlouvy dle § 1895 a násl. občanského zákoníku, k čemuž
Budoucí oprávněná tímto uděluje svůj předchozí souhlas.

2. Veškeré náklady spojené s vyhotovením této a Vlastní smlouvy, geometrického plánu a podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitosti, se zavazuje uhradit Budoucí oprávněná.

Článek VI.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojeni podpisu poslední smluvní stranou.

2. přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo od'chylkou, byť nepodstatnou, se vylučuje. Totéž platí
pro uzavÍráni dodatků k této smlouvě.

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou čÍslovaných dodatků, jiná forma
se vylučuje. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřujÍcÍ ke zrušeni smlouvy.

4, Tato smlouva zaniká, pokud Budoucí oprávněná upustí od záměru vybudovat Zařlzenl distribuční
soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) nebo pokud v rámci realizace stavby nedojde
k umIstěnI ZařIzenI distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech). V takovém případě se
Budoucí oprávněná zavazuje tuto skutečnost Budoucí povinné bez zbytečného odkladu oznámit.

5. Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží Budoucí povinná.

6. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a
účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkajIcI se zpracování
osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracováni prováděno, jsou dostupné na
stránkách www.cezdistribuce.cz/qdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na
požádáni poskytne.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
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8. Záměr zřídit věcné břemeno k Dotčené(ým) nemovitosti(em) byl schválen
usnesením . . .., č j ze dne

9. Součástí této smlouvy je její:

Příloha č. 1 - sjwačn/"sn/mek se zákresem prédpok/ádaného rozsahu Věcného brémene s podµšy
v/astmků

Dne 2020 Dne 03.02.2020

Budoucí povinná

Město Hodkovice nad Mohelkou
Ing. Markéta Khauerová

starosta.

Budoucí oprávněná

l!, ""Z, r

,a:t:==E::C,.,.o.

Ing. Martin Hejral
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" - SouhlasIm/e s provedením stavby
jméno; Datum narození:

Tel/e-mail: Podpis/y:

k.ú. Hmu~adMohdko|l
°'""^'N'

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz. TN-C
Ochrana pNd nebezpečným dotykem nožlvých částí bude provedena dle PNE 33 0000-1
na draně NN samočinným odpojením od zdroje použitím nadproudových jistlcích prvků
v sítích TN-C.

pmjektaM Kmslů

Šrůt k VKěmlav Šrůtek " L OS '"SI'S
~ĹDC ČEZ ,

Stupeň PO l DUR

LB-HQdkQmce ^M~pč.1677.1,kNN+SS%O D'tum ! 2020
m

Zakázka N·12AO18569

Měřítko Výkres č.
PROJEKTOVANÝ STAV 1EOO 1
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DISTRIBUCE
PLNÁ MOC

EVHjENCNI Č. PM/Ĺ)- 17712019
ČEZ Dlstribuce, a. s.

se šidlem Děčín, Děčín lV-Podrmkjy, Teplická 8/4/8, PSČ 405 02.
IČO 24729U35, DIČ. CZ24'/29035.

uipsaná v obchQdnlm rcjstříku vedeném K'ajským soudem v Ůsu nad Labem pod sp. zn E3 2145,
zastoupená pk!dgedou představenstva Ing. Martinem Zmelíkem, MBA

a členem pŕed8tavenstva Ing. Pevkm Šolcem
(Cle jeri ,zmocniteř)

zmocňuje

zmocménce: ELMOS LIBEREC &.ŕ.o.
šidlo ševčlkova 982, 4(3(} c6 LiberecwRod¶ice
IČO 4?780126
OK) CZ47780126
Pr.Zvruíká osoba zapsána v obchMMm wjstříku vedeném u Krajského soudu v Ustľ nad Labem pod
sp zri C: 379tí,
(dák pn -zmo€:néRac")

aby v pr'ocasu výstavhý zatizem di$hibučnf sawtavy elekU'Gké energie činil za zmocMek v rámu
pothnlnek danýa µňslu4nýmř právnlmi µMpisy s dotčenými subjekty a přf$l"jšnýrni orgány tato
pravm j«1náňl a jiné ůkuny

1 umlstenl staveb mľlzenl dis!cibučňl soustavy (dále jen ,,Stavby") a pQdľnklky
Staveb na cMch nemovitých věcech (dáté jen .Dotčené nemovité věci") s

vLgstmkv a jmým v úvahu prichäzej[cjml oprávněnYmi

:' v šiezbýtném rczsahu k účelu danému llmto zmoměnim ve prospěch zmocnitele
ĺ' ftemavitým věcem věcná a jIná práva a S Bifňš souvi5ej[c| poiřebná právci jednání
g |1ňF ůk'my, tí AĹjý za zmocnitele zejména.

a) wmMa! smlouvy o uzavřeni buduud sndouvy a vlasfní smbuvy ke zMení vécrvych
(5|Lůehnostj) ve smyslu a k Účelu danému zákonem č 458/2000 Sb..

energebcký zákon, ve znění pozdéjšľch µecšpisů na Dotčených nemovitých věcech,
zattštoval a p®episov"al návrhy na vklad Échco věcných práv do kalaštru
nen)Gw|ostl,

bj a podepNaval návrhy na vklady práv do katastru nemovitjstf,
C) pRflmaľ dcmčwané pl$ejnnosti adre»vané vMy na doručovael adresu uvedenou

v návrhu na vkfad do katastru nemovitosti, včetntě všech oznámeni či výzev v průběhu
vk!aůových či jiných řkenl vedených katastrá:nlm úřadem,

d) činil v Bouladu s pŕislušnými právMmt předpisy vůci vecné a niistně phslušným
vyvlastňovacím úřadům návrhy na nucené vlastntckého práva k Dotčeným
nemovitým věcem,

3 SMnával pcdminky a podával návrhy, Zádosti a nzavka! smlouvy (dohody) vztahujlci se ke
zvláštnímu uZívání pozemních komunikaci a Uzfvánf veřejrvých prostmnstvi a k účelu
uvedenómu v odstava 2. přijímal pĹsemnostk

4. Podávd ňáv:řhy, žádosti a činil dalšt právni jednání a jiné úkony v přisk'šných řízeních dle
stavebnč - právních předpisů a ck8ich souvisejíckh právních předpisů k umkténí,
odshaňovánľ, změně a realizaci Staveb a jejích kokudaci (zejména ohlášeni, ůzemnl lizenľ,
stavební ř1zenl, kdaudačni oopť opatknl kdaudačrilho soLlh!asu nebo oznámení
zátnčtu započetí s Uživán[{Tl) a k daMmu účelu zajištbval veškeré potřebné podldady a
k Účelu uvedonému v odstavci 2 přijimal písemnosti, dáki téZ za zmocnitee, jako stavebníka,
plnil oznal:1ovaci povinnost vůCi Arckeobgrkému ás'avu Cr. popL jiné oprávněné otganizaci
ve smyslu ustanoveni § 22 cdst. 2 zákona č 20/1%7 Sb., ej státní památkové péči. ve znění
pozděigl& pšedpisů.

L)ä\e pak, ab!y zaŠišt'oval poskytováni f'mančnich náhrad vlastníkům Doťenýcn nemovitých
věci ve vyši a za podtnindc sjedmnýeh ve smlouvách a dohodách, uzavřených v rámci Účelu
daného ltmtů mocněním. Co se týče po$kytováni náhrad, tak tyto náhr'ady je zmocněnec
m'rávneln závazné za zmocmtde platně sjednávat pouze písemnou fOrmou.

V s ptedcnétem uvedeným výše v odstavci 2 md písm, C)p d).
v odstaim 3. a v odstavci 4 je zmocn9nec opmvněn za zrnocnitde činit před pfisfušnými
'Ygány. aj v úvahu pňcházeiľcjmi suWekty, veškerá právní jednání a jiné úkony, ľj zejména
činit a mcávat zákonem Etanovené návrhy podáni, bxätt tyto návrhy a půdánf zpět, podávat
opravné prostředky proti rozhodnutřm o těchto návrzích a podáních, jakož se jich i vzdávat či
je brát zpět.

5. Zrmcnitei opravňuje zmocněnce dále udébvat k ůčdu. za podmínek a v rozsahu danému
tímto zmocněním téZ substituční zmocněrjí jiným osobám

6 zmocndel st pil" piatne wavlránl vé$kerýcn smluvnfch Uvazkových vztahů umcnéncem za
znlcbcnite|e dle tohoto mocněn' jakW ĺ pm jiná jim čnéná právni pdnání a stqné tak pro
činénf změn těchto smluvnich ?áva?kových w:ahií aj právních jednáM v rämcs tohoto
:cmocněnL v pTlpadech kdý to vYsfovné není stanoveno zákcmem, výhradně vymiňuje
Nsemtm ä jimu 7äkonem vyZadovanou fbrmu, je-h zAkcmem vyzadovana farma pHsnéjšl,
$ vylouceMm môžnosh změn smluvnlch 2äväzk3výct7 vztahů af. právních jednánl k účelu
danému tímto zmocnérdm v |lňé neZ písemné či jmé zákonern vyžadované formě, ja-h

totma pnsnějši.

f auto :tkk:ĺ se nahrazují a rí.šl veškeré doposud vydané plné moci výše uveCenému zmocněna.
a to dnem. klf:rý prvnímu dni obdabi, na které tato plná moc vydána.

JaÉcj plná moc je vvdána na dobu urätou, a Iq na obdcbi Okí 24.4.2019 do 24 4,202 l.
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