soBs vB_čEZd_oo35-r0ívoí

obec Dobřejovice,
Na Návsi 26, 25LoL Dobřejovice,
zastoupená starostou
(dále jen ,,Budoucí povinná'')
a

CEZ Distribuce, a. s.

Ič z47 2ga35,

DIč, cz24729o35

se sídlem Děčín,DěčínlV-Podmokly, Teplĺcká 87418, PSČ 4o5 02
zastoupena na základě plné mociev. č.: PM/ll _ 147ĺ2015 ze dne 24'4.2015 společnostĺ:

Jan Kukaěka s.r.o. se sĺdlem: Čerčany,Sázavská 5o8, PsČ 257 22,lC-28943244, právnická osoba
zapsaná v obchodním rejstřĺku vedeném u Městského soudu v Pĺaze, oddÍl C, vloŽka 154764
zastoupená Janem Kukaěkou, jednatelem
(dále jen ,,Budoucí oprávněná")
(společně dále též,,Smluvnístrany"),
uzavřeli nížeuvedeného dne, měsí,ce a roku tuto:

sMlouvu o BuDoUcÍ smlouvĚ o zŘŁrľÍ vĚcľÉľroBŘEMENE
A DoHoDU o uMÍsTĚľÍsrnvgv č. E_12_6oo1586/1
podle ustanovení $ 1785 a násl. a 51257 a násl. zákona č.89ĺzo1zSb. občanskéhozákoníku, podle
ustanovení $ 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona (dále jen tato smlouva).

článetI.

Úvoanĺ ustanoĺení
Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen ,,PDs") na územívymezeném
licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS EnergetĺcĘim regulačnímúřadem. Distribučnísoustava je
provozována ve veřejném zájmu' PDS má povĺnnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu
a rozvoj distribučnísoustavy, přĺčemŽ pokud dochází k umístění zaŕízenídistribučnísoustavy na cizí
nemovĺtost, je PDS povinen podIe $ 25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné
břemeno a zajistĺt si právo provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona.

čtánek II.

Prchlášení o právním a faktickém stavu

1.

Budoucí povĺnná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemkuiů parc.č. 595/16, 56718,595/13
v k'ú. Dobřejovĺce, obec Dobřejovĺce, zapsano v katastru nemovitostí vedeném Katastnlním úřadem

pro

středočesloý krej, Katastrální pracoviště Praha-východ (dále
nemovitost(ti)"

2.

Budoucí oprávněná

je

jen

,,Dotčená(né)

- Dobřejovice Čestlická ,Jaíizenídistribučnísoustarĺy") která se bude nacházet mj. na

investorem stavby zaŕízenídistribučnísoustavy

přeložka nn., dále jen

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 jí nejsou známy žádnéfaktické nebo právní
vady Dotčené(ných)nemovitosti(tí), kenými by byl znemožněn účeltéto smlouvy.

čIánek III.
Předmět smlourĺy
I

se zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní smlouvu
o zřízení věcného břemene (dále jen ,,V!astní smlouva"), jejímžpředmětem bude zřízení
Smluvní strany

věcného břemene podle $ 25 odst. 4 energetického zákona. obsahem věcného břemene bude
právo Budoucí oprávněné umístĘ provozovat, opravovat a udržovat Zaŕízenídistribučnísoustavy na
Dotčené(ných)nemovitost(tech), provádět jeho obnovu, ýměnu a modernizaci, a povinnost
Budoucí povinné výkon těchto práv stľpět (dále jen ,,Věcné břemeno").

z.
3

Předpokládaný rozsah omezení Dotčené(ných) nemovitosti(tí) Věcným břemenem činíso brn
a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačnímsnímku tvořírrím přílohu č. 1 této smlouvy'

se zavazuje po dokončenístavby Zaŕ'lzenídistribuční soustavy vyhotovÍt
a zaslat Budoucí
povinné písemnou výzvu k uzavření Vlastní smlouvy, jejížpřílohou bude Vlastní smlouva

Budoucí oprávněný

geometriclcý plán pro vyznačení rozsahu Věcného břemene, Vlastní smlouvu

a geometriclcý plán, popř. situačnĺsnímek umĺstěnĺ Zařĺzenĺ distribučnĺ soustavy (dojde-li věcným
břemenem k dotčení budovy).
4

5

6.

Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat výaĺu dle odstavce 3. Budoucí povinné ve lhůtě
do 6 kalendářníĺłhměsícůod kolaudace Zařízení distribučnísoustavy (popř. od jeho uvedení do
provozu), nejpozdějí však do 5 let od uzavření této smlouvy. Budoucí povinná se zavazuje Vlastní
smlouvu uzavřít nejpozdějĺ do 60 dnů ode dne doručení \łÝzvy.
Do doby uzavření Vlastní smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem této Smlouvy a zavazují
se, že neučinĺžádnéprávní anijiné kroĘ, které by vedly ke zmařeníjejího účelu.

Smluvní strany se dohodly, Že za omezení vlastnického práva Budoucí povĺnnév důsledku
výstavby 1aŕízenídistribučnísoustavy a zŕízeníVěcného břemęne bude Budoucí povĺnnéna
základě Vlastní smlouvy vyplacena jednorázová náhrada ve ýši 1000,- Kć, k této částce bude
připŇena daň z přidané hodnoý dle zákonné sazby platné ke dni uskutečněnĺplatby.
Jednorázová náhrada bude vyplacena Budoucí povinné po provedenívkladu Věcného břemene do
katastru nemovĺtostí za podmĺnek stanovených Vlastní smlouvou.

článek rv.
Podmínky pro provedení stavby
1

Budoucí povinná uděluje Budoucí oprávněné souhlas s provedením stavby Zařízenídistribuční
soustavy na Dotčené(ných)nemovĺtost(tech) v rozsahu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, a to
i prostřednictvím 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:
Umístění nového venkovního vedení nn.
Umístění nových podpěrných bodů, včetně pojistkoyých skříní

2

Ż.

Budoucí oprávněná se zavazuje v průběhu ýstavby co nejvíce šetřit práv Budoucí povinné.
Po skončeníprací je Budoucí oprávněná povinna uvést Dotčenou(né) nemovĺtost(ti) do
předchozího stavu. Pokud Budoucí povĺnnév důsledku rĺýkonu práv Budoucí oprávněné vznikne
újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu.

čÉnełv.

ostatní ujednání

1.

Budoucí povinná se pro případ převodu vlastnĺckého práva k Dotčené(ným)nemovĺtostí(tem)
smluvně zavazuje převést na nabyvatele Dotčené(ných) nemovitosti(tí) zároveň práva a povinnostĺ
vypl'ývajícíz této smlouvy, a to formou postoupenísmlouvy dle $ 1895 a násl. občanského zákoníku,
k čemužBudoucíopravněná tímto uděluje svůj předchozí souh]as.

z.

Veškerénáklady spojené s vyhotovením této a Vlastní smlouvy, geometrického plánu
návrhu na vklad do kabstru nemovitostí, se zavazuje uhradĺt Budoucíoprávněná'

a

podáním

článekvl.
Zavěrcčná ustanovení

1.
Ż'
3.

4,

Tato smlouva nab'ývá platnosti a účinnostidnem připojení podpisu poslďní smluvní stranou.
Přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vylučuje. Totéžplatí
pro uzavírání dodatků k této smlouvě.

Tuto sm]ouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovanýchdodatků, jiná forma
se vylučuje. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřujír'rí ke zrušenísmlouvy.
Tato smlouva zaniká, pokud Budoucí oprávněná upustí od záměru vybudovat Zaŕízenídistribuční
soustavy na Dotčené(ných) nemovitostĺ(tech) nebo pokud v rámci realizace stavby nedojde
k umístěníZa!ízenídĺstrĺbuční
soustavy na Dotčené(ných)nemovĺtosti(tech). V takovém případě
se Budoucí oprávněná zavazuje tuto skutečnost Budoucí povinné bez zbytečnéhoodkladu
oznámĺt.

5.

Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, znichž 1 stejnopis/y obdržíkaždý z účastníkůtéto
smlouvy.

6'

7.

Záměr zřÍdit věcné břemeno k Dotčené(ým)nemovitosti(em) by| schválen usnesenĺm
.....ze dne '..

zastupitelstva obce Dobřejovice, č.j. .''...
Součástítéto smlouvy je její:
Příloha č.

l

- Situačnísnĺmek se zákresem předpokládaného rozsahu Věcného břemene s podpisy
vla s tn ĺkÚ/s p o l u vla s t n ĺků

3

Dne

Dne

2019

Budoucĺ povinná

śą

2019

Budoucí oprávněnłĺ

lh
Obec Dobfujovire

Jan Kukačka

čez oistnuuoe, a. s.

4

-,

Úĺlaie nľo úhratlu ieĺlnorĺizovó náhľaĺlv

Stavlla:

Dobřejovice Čestlická _ přeložka nn.

Smlquva číslo:lZ_í 2-600í 586/1

Uhrada jednorázové náhrady bude pľovcdęna dle podmínek sjednaných ve smlouvě ve prospěch

l/l

vlastník: obec Dobřejovíce,

Zastoupená:

Adresou: Na Návsi 26' 251a1 Dobřejovice

Foľma ůhradv finanění náhraĺlv:
(vybeľte pouzejednu možnost zakÍiźkoväníma vyplňte požadované údaje)

Složenkou na adresu shodnou s údaji ve smlouvě

!

Složenkou najinou adresu (vyplňte):

Jméno a příjmení

Ulice

/

Město

čp.

/

obec

PsČ
Převođemna bankovní účet(vyplňte)

Čísloúčtu

Kód

Variabilní symbol

banky

Banka

Svým podpisem stvľZuji správnost uvedených údajů

Podpis vlastníka(ů)/ zźtstupce

Mobil

Telefon ..

.. E-mail

5

1r5/

1

60

st

st. 50/1

0/2

59

103/3

á\

st.45/1

ä.r

103/4

Ż.,

\
100

03/

1r02

t.45t

J

1

567 t1

r05

45/2

\\

.e'100/3

33\.561t1 \

98/ 3

fl

567 /1

1AAt2

k.

100

100

95/1

sv101

595i

62

16

st. 4l /1
c t.

st. 48

st.46/1

I

93

573t5

Stávaiícívenkovní vedení NN bude p emístěno,
včefuě podpěrnych bodri.
Jan Kukačka s.r.o.

Sáavslĺá508

2572Cermny
tel.:

775 340 34i

pn,kukaďa@email.u

Dob ejovice Čestlická _ p eložka nn

IZ-t2-6001586

lŇEsrcR

Ćez Distrlbuce a.s.' Teplic*ii 874/8. Děčĺn lV - Podmokly,405
tÄsĺ

02

vedenl
Dob ejovice

Xtďlil: hłab Lcit .l

Zodpoyłdnj' plojĽkailr: Jon Kukoćka

Ą7

/2

Legenda '
ČlsLo STAVBY

NÁZEV STAVBY

sl.

nové venkovní vedenĺ

l=
t:_

lr:

Člslo

1
VÝKREsU
Mě ĺtko: 1:500

Datum:04.2019

Podpis majitele( ) pozemku

nová pojistková skrin

Dodatek č.2

k veřeinoprávní smlouvě k zaiišťovłíní
činnosti podle zákona o obecní
policii ze dne 17.03.2016 (dále ien ,,veřeinopľávní smlouva")

Smluvní strany
Obec Vestec, IČ: 00507644

sídlem Vestecká č' 3,25250 Vestec, kraj Středočeský
jednajícípan Tibor Šveqstaľosta
(zřizovatel obeorí policie Vestec)
a

obec Dobřeiovice, IČ: 00240141
sídlem Na Návsi 26,25101 Dobřejovice, kraj Středočeský
jednaiící pan Martin Sklenář, staľosta

I.

Smlu'rní strany se dohodly na změně veřejnopľávní smlouvy ze dne 77.03.201'6
(Ę. đennabytí právní moci rozhodnutí krajského úřađuo udělení souhlasu

1

s

uzavřením smlouvy; smlouva podepsána poslední smlurrní stranou dne

01. 03. 201'6), a to v

následujícídr částech:

Text v čl' In', bod 7,2, smlouvy, Způsob úhľadynáklađů,se rušía nahľazuje se
novým textem následujícího znění:

1.

obec Dobřejouice se zauazuje za plnění úkolli dle této smlouay hraclit obci Vestec
azniklé náklady a celkoaé částce 450 497,00 Kč (sloay: čtyři sta pailesńt tisíc č,tyři

stą deaadesá.t sedm kotutt českých) zn kalendářní rok. Dohodnutń čóstkn pokrýulź
paušólně zseškeré nńklady spojené s aýkonem činnosti obecní policii Vestec na území
obce Dobřejouice učetně administrątianí činnosti ą cestouních uýdajťł.

2.

Tato částka bude hrazena ue čtyřech splatkńch po 'l12 624,25
k

Kč, uždy nejpozději

patnńctéľľtudłli prostředního měsíce příslĺlšného
čtartletíběžlléłlokalendńřního

roku. V roce 2019 bude prułĺíplatba ľealizoaána a kuětnu. Tyto částky bĺtdou
poukazooá.lĺy přnodem na účetobce Vestec, uedený u Čs ą.s' č' 038805438910800,
ĺl ar

iabilní sy mb oI 00240L 41 ).

il
1

Ż.

Změna, na které se smlurmí stľany dohodly v tomto dodatku č. 2, nabývá
účinnostiod 01. 05. 2019.

Smlumí strarry prohlašujĹ že tento dodatek ć. Ż je písemrrou dohodou
o změně obsahu veřeinoprármí

smlouvy dle $ 166 ođst.1 zákona č' 500/2004
Sb', sprármí řád, ve znění pozdějšíchpředpisů.

.)

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kľaie o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude
právní moci.

4.

Smluvní stľarry zveřeiní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na
úředních deskách svých městských úřadůneiméně po dobu 15 dnti a současně
jei zveře|ní ve Věstníku pĺármích předpisů kraje.

5

Přílohu k tomuto dodatku č. 2 tvoří usnesení zastupitelstva obce Vestec a
usnesení zastupitelstva obce Dobřeiovice o souhlasu s uzavřením tohoto
dodatku č' 2 a dále pľavomoané rozhodnutí Krajskóho úřadu Středočeskćho
kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku č. 2.

6.

Tento dođatekč' 2 je vyhotoven ve třeďr sĘnopiseĄ znichž každá ze
smluvních stľan obdľžípo jednom a jeđnovyhotovení obdľälGajsĘ úřađ
Středočeského kraje spolu se žáđostío souhlas s uzavřením této veřejnoprárrní
smlouvy.

Ve Vestci dne

V Dobřejoviďďr dne

Tiboľ švec
starosta

Martin Sklenář
starosta

SMLOUVA O NAJMU POZEM KU

obec Dobřejovice
lČ: 00240141

se sídlem Na Návsi 26,251- 0L Dobřejovice

zastoupená Martinem Sklenářem - starostou
(dále uváděna jen jako ,,pronajĺmatel")

a

Staročeská pekárna s.r.o.
lČ: 26739330
se sídlem U Kapličky L3,25L 01 Dobřejovice
zastoupená Milanem Šindelářem - jednatelem
(dóle uvóděn jen jako ,,nójemce")

uzavírajípodle ustanovení 5 2207 a násl. zákona č,' 89/Żon Sb., občanský zákoník, tuto

smIouvu o nájmu části pozemku:
čtánek l.
Pronajímatel je vlastníkem pozemku p. č' 595/Io - ostatní plocha o výměře 7928 m2,vše
v obci a katastrálním územíDobřejovice (dále jen ,,pozemek").
č!ánek ll.

L.

Pozemek je územním plánem určen jako dopravní infrastruktura a částečnějako zeleň
veřejná, a není určen k zastavění.

2.

Pronajímatel záměr pronajmout část výše uvedeného pozemku zveřejnil vyvěšením na
úřední desce obecního úřadu v souladu s ustanovením 9 39 zákona č.728/2ooO Sb. v době
od 20. 3' 2oI9 do L6. 4. 2ot9 a v souladu s ustanovením 9 41 odstavec 2 zákona č.
Lz8lŻooo Sb. byl pronájem pozemku schválen zastupitelstvem obce dne 11-. 4. 2o7g
usnesením č. 2oL9 /o7 lxx.

článek ttt.

1.

Pronajímateltouto smlouvou pronajímá nájemci část pozemku, specifikovanou v čl. l. této
smlouvy, která je zakreslena modře ve snímku katastrálnímapy. Snímek katastrální mapy
1.

je přílohou č'1 a nedílnou součástítétosmlouvy. Předmětná část pozemku o výměře 24
m2, určená k pronájmu, bude užívánajako plocha k umístěnípojízdnéprodejny.

2.

Nájemce předmětnou část pozemku za podmínek upravených dále vtéto smlouvě do
svého užívánípřijímá.

článek lv.

1.

Nájemce je oprávněn pozemek užívatpouze jako plochu pro umístění pojízdnéprodejny
s následným přímým prodejem výrobků azboží.

Ż. Nájemce

neníoprávněn po dobu trvání nájemního vztahu činit nic, čímby došlo ke změně
druhu či způsobu využitípředmětné části pozemku. Nájemce bere na vědomí, že
předmětná část pozemku nesmí být oplocena.

článek v

t.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. L2.2oI9, počínajednem 1' 5. 2019

2'

Pronajímatel a nájemce se dále dohodli, že neoznámĹli kterákoli ze smluvních stran
alespoň 1 měsíc před uplynutím doby nájmu druhé smluvní straně, Že trvá na ukončení
nájmu, nájem podle této smlouvy se automaticky prodluŽuje o další1' rok, a to i
opakovaně.
článek V!

1'' Nájemné se sjednává ve výši 3'000,- Kč/měsíc (bez DPH) s tím, že se smluvní strany
dohodly, že nájemné je splatné vždy k 15.dni příslušnéhoměsíce na základě faktury
vystavené pronajímatelem. K výše uvedené částce nájemného bude vždy připočteno DPH
v platné výši.

2'

Nájemné bude hrazeno bezhotovostním převodem na účetpronajímatele vedený
Komerčníbanky a.s., č. ú.6t222o1/0100.

3.

V případě automatického prodlouženísmlouvy bude výše nájemného každoročně
valorizováno podle míry inflace zveřejněné ČsÚ za předcházející rok.

u

đánekV!!

1.

Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy toho, že nájemní vztah sjednaný na dobu
určitou lze před uplynutím doby nájmu vypovědět výhradně po vzájemné dohodě obou
smluvních stran.

2.

Smluvní strany však výslovně sjednávají, že pronajímatel je oprávněn smlouvu vypovědět
v případě, že by nájemce přes písemnou výzvu pronajímatele:
neudržoval pozemek v řádném stavu
užívalpozemek jinak, než je v této smlouvě sjednáno

-

2

neuhradil nájemné dle čl. Vl. této smlouvy do 15ti dnů od písemnévýzvy k uhrazení
dlužnéhonájemného

článek Vtl!.

L.
2.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdržípronajímatel
a nájemce'
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a
svobodné vůle a nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými
podpisy.

V Dobřejovicích dne XX. XX. 2019

Staročeská pekárna s.r.o.
Milan šindelář, jednatel

obec Dobřejovice
Martin Sklenář, starosta
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Příloha č.1

ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č.595ĺLo

j,ĺ
,

Oĺ09/6

ĺ53/59
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Smlouvű o zřízení služebnosti inženýrsklĺsítě
číslosmlouvy povinného : A/2019 ĺ3216
číslosmlouvy opľávněného: ...
uzavÍęná dle $1267 anásl. zźlkonač,.8912012Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Arcibĺskupství pražské

Sídlo: Hradčanské náměstí 56116, 1 l8 00 Pľaha
IČ:00445100
DIČ: CZ00 445I0O,plátce DPH
Zastoupený: Mons. ThLic. Ing. Zdenkem Wasseľbauerem, generálním vikářem
Čísloúčtu:501 1 023366/5500
dále

jen,,povinný"

a

Obec Dobřejovĺce
Sídlo: Na Návsi 26, 25I 01 Dobřejovice

IČOO24OI4I

DIČ: CZ00240I4\, plátce DPH
Zastoupený: Maľtinem Sklenářem, staľostou
dále jen,,opľávněný"

člÁľtxI.

je (mimo jiné) výlučným vlastníkem nemovité věci - pozemků parc. č.
6ĺl, 612,8ĺ1,8l2,8/3' 10' 153/3' 593' 1082, 1086' 1087' |097, 1098 1099 vše v katastrálním
územíDobřejovice (dále jen,,služebný pozemek").
1. Povinný prohlašuje, Že

Povinný dále prohlašuje, Že sluŽebný pozemek je prostý jakýchkoliv věcně pľávních vad a závazktl
vyjma omezení' kteľá jsou ke dni podpisu této smlouvy patľná z příslušnéhovýpisu z listu
vlastnictví.

Povinný dále prohlašuje, Že na sluŽebném pozemku neváznou práva třetích osob ani žádnéjiné
právní vady, které by bránily uzavÍęni této smlouvy.
2. oprávněný pľohlašuje, Žeje vlastníkem stavby vodního díla ,'Kanalizace v obcĺ Dobřejovice"
(dále v textu jen ,,vodní dílo"), které je pľovozované ve veřejném zájmu ($l odst. 2 zákona č.
2741200I Sb., o vodovodech akanalizacích), které je kľomě jiného vedeno přes sluŽebný pozemek,
kdyŽ je uloŽeno a zbudováno pod povrchem sluŽebného pozemku (e umístěno ve sluŽebném
pozemku), má pľůměľ... mm a dno potľubí je uloŽeno v hloubce ... m pod upraveným povľchem
(dále jen,,inženýrská sít"').
Jde o inŽenýľskou síťve smyslu $ 509 zákona č,. 89l20I2 Sb., občanský zákoník, a nejedná se tak
o součást pozemku.
3.

V

$ 23 zákona č'.27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacích jsou deťlnována ochĺanná pásma

k bezprostřední ochľaně voclovodních řaclů a kanalizačních stok před poškozením,kterými se
ľozumípľostor v bezpľostřední blízkosti vodovodních řadů akanalizaěních stok určený k zajištění
jejich provozuschopnosti. Ztoho vyplývá, Že ochľanné pásmo inŽenýrské sítě speciÍikované
v článku I.' bodě 2. této smlouvy je vymezeno ve vodoľovnévzdálenosti ... metru od vnějšího líce
potrubí na každou stľanu.
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člÁľnrII.

Povinný zŕuuje tímto k části služebnéhopozemku, vymezené dle geometľického plánu č.
950-1212019 pľo katastrá,lní uzemní Dobřejovice (geometrický plán tvoří nedílnou součást této
smlouvy), ve pľospěch oprávněného služebnost inženýrskésítě pro uvedené vodní dílo.
SluŽebnost inženýrskésítě je zÍizovánaiako služebnost in rem s tímto obsahem:

a)
b)

c)

SluŽebnost opravňuje vlastníka vodního díla kjeho uloŽení, rekonstľukcĺm,stavebním
úpravám, provozování, údrŽbě, rcvizim, opravám a odstranění.
SluŽebnost opľavňuje vlastníka vodního díla k přístupu a příjezdu k vodnímu di|u za
úěelem vymezeným v bodě a) tohoto ělánku této smlouvy.
Při výkonu těchto oprávnění ze sluŽebnosti je oprávněný povinen přiměřeně šetřit pľáva
toho, kdo sluŽebný pozemek uŽívá (vlastník pozemku, nájemce, pachtýř, vypůjčitelapod.)'

obsah sluŽebnosti se vztahuje jak na vlastníka vodního di|a, jakoŽ i osobu, která je či v budoucnu
bude vlastníkem nebo provozovatelem vodního díla'
Takto zřizęná služebnost inŽenýľské sítě se váže na sluŽebný pozemek apřecházi s kaŽdým dalším
převodem či přechodem vlastnického práva ke sluŽebnému pozemku nebo jeho sluŽebností
zatiženéčásti na nového vlastníka.
Povinný se zavazuje dodrŽovat právní předpisy dotýkajícíse inŽenýľskésítě, zejména nijak
nezasahovat do ochľanného pásma inŽenýrské sítě a respektovat ustanovení $ 23 odst. 5) zákona č.
27412001 Sb., o vodovodech akana|izacích.
2. SluŽebnost inŽenýľské sítě se zřizuje jako právo věcné zapisované do katastru nemovitostí, a to
úplatně a na dobu existence vodního díla.

3. Dohodou smluvních stran byla sjednána jednorázovánáhradazazřizení sluŽebnosti inŽenýrské
sítě ve výši 10ó 200'- Kč. Ke sjednané náhľadě bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu
se zákonem.

4'

Náhĺadu včetně daně, tedy částku ve výši 128 502r- Kč, uhľadí opľávněný povinnému na
záklađědaňového dokladu vystaveného povinným, přičemŽ povinný je oprávněn vystavit daňový
doklad do třiceti dnů ode dne doľučenívyrozumění katastľálního úřadu o provedení vkladu práv
odpovídajícíchvěcnému břemeni dle této smlouvy. Splatnost daňového dokladu bude 15 dnů od
jeho vystavení. Dnem uskuteěnění zdanitelného plnění je den zapsáni vkladu práva odpovídajícího
sluŽębnosti inŽenýľskésítě do katastru nemovitostí.
5. oprávněný ze sluŽebnosti inŽenýľskésítě právo odpovídajícítéto sluŽebnosti inženýľskésítě
přijímá a povinný ze sluŽebnosti inŽenýrské sítě se zavazuje výkon tohoto práva strpět.

čńľnrIII.
Podle této smlouvy nechť je povolen a pľoveden vklad práva odpovídajícihozÍizenésluŽebnosti
inŽenýrské sítě do katastru nemovitostí.
2. Smluvní strany se dohodly, že náxrh na vklad podá oprávněný.
3. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a s pľovedením vkladu do katastru
nemovitostí nese oprávněný.
1.

l.

2.

člÁľrxIV.

Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichžkaždý má platnost originálu. Ztoho
si ponechá povinný jedno vyhotovení, oprávněný jedno vyhotovení a jedno vyhotovení je
určeno pro řízeni o povolení vkladu pľáva dle této smlouvy pro katastľální úřad.
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3.

4.

Zmény a dodatky této smlouvy jsou platné pouze v listinné podobě a podepsané oběma

smluvníma stľanami.
Smluvní strany pľohlašují,Že si tuto smlouvu před podpisem přeěetly, sjejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoručnípodpisy.

Příloha - geometrický plán

Y Praze dne...

V Dobřejovicích dne

za povinného

za oprávněného
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NAVRH
Rozpočtovéhovýhledu obce Dobřejovice na roky 2020-2021

Přiimv íKč):
Daňové přijmy
Nedaňové přljmy
Kapitálové přljmy
Přijaté dotace
Přĺjmy celkem

2020
í5 í55 000'00

2021
í6 050 000'00

2 529 700,00

2 800 000,00

2

20

€5

000'00

íí9700'00

3 000 000,00
21 850 000,00

Výdaie ÍKčl:
2020

Financování

Výdaje celkem:
Bilance rozpočtu:

VyvěŠeno dne:

2

2021

t3 o80 500,00

Netnvestrcni vydaJe
lnvestičnívýdaje

3 630 000,00

13 500 000,00
í0 000 000'00

í6 7í0 500'00

23 500 000,00

3

'ĺ09

200'00 _ ĺ 650 000'00

o.ś,Żo {J

Sejmuto dne:

Mańin Sklenář
starosta

