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$MLOUVA
o budouci sÍnlouve a z izeni práva odpovidajícího věcnému bremenq

iCrj:íIi'':::i'ii ;l ii ''j,ikt}r:Li s,l;í':i spr';iu|i '', entrg1*llclt'7t;i'i ocillé?t:t:!t i*|;eryelitit"! zay)i''!i '; piaťr?ltl ;t-lé:;l

Čr-Árqrr l. _ SnnluvruísrRRniv:

Ůba b.v1ern'
3C idal.ncr

cále jen ,'budouci povinn]i"

a

E.oN DistÍibuce' a.s.

se sldjcm: Í-.A.Gerslr]eía 2'5116. 37o 49 České BudÉjovice
tČ 2BJ85400
DlČ cz28c85400
zapsáno: v oR vedcném Kraj$k1?m scudem v Česk ch Budéjovjcich, odd' e, ''Jl 1772

Z a s to U p c n á na zák]adé plné mccize dne 12.3'20c9 společnosti'

F oN Česká republika' s.r'o.
se sidiefir: F.A'Gerstnera 2151r5. 37J 49 České Budě]ovic
lČ' 2573359i
Dre C225733551
zapsána: ..i cR vodeném Klajsx1in souoem'r Českli'ch Budé]ovici.5, odd c' vl.15c66
Jedneiíci na Zakladě ptné moci ze dne 22 i 2011 dvěmi povéen}'mi zan]ěstnanci Regioná|!.li spíávy Bíno.

lng. sianislav zabsk ' seniortechÍik Íozvo'c a vÝ'stav.]y
3 lng_ Lucie zábranská' technlk v]ista\'/by a obnovy DS

dáJe ien .budoucí opÍávněn "

ČLANEK ll. ' ÚvoDNi UsTANoVENi :

'1' Budouci povinni' pÚhiašuie. že je Viilstnikcm BeÍnovi:os:i - pozemku parc'é. ,s zapsané na L í-
Ý ka:ast!.ái1im Úzern ! 742 236 Rczdlolo,ljce pío ober RozdrojoV|cc okres Brno ' venkov (dále jén ''zatižcná nenrcvitost')'

2. V souiadiJ se zámérerr budouctho oprávněného realizova: stavbil za ízení dístribučni sotJsta'Jy s názvem Rozdrojovi e,

49RD. rozs' oTs NN" (dá!e jen ,.stavba") na zatižené nemovitosti UzaViEi smltNni slrany luto srn]olvu o smlouvě
budcuci c Ž izeni pÍáva odpovidaiíciho vécné!'nu biemenu. Jedná se o siť technicxého vybaveni. která je Zi]zovana a
Íjrovozována Ve v e]nem zájmu ($2 cdst.2a eIreígetickéno Zakona).

ČLÁNEI{ lll- _ PŘEDMĚT sMLoUrry :

^l |, eiit:étel;t tetc sr::lctiui; 1= sjecnáni zár,azku obou sm]t:vních stran nejpozději do 12 měsÍcťr od dokoncení - resp.
p evzeti dokorrČene stavby i;t"r,Jcu*irn oorav:'lěnym cd ieiil:-* zhotoviiele r-izav it p*d}e šS 1::iri - 1:;1p záki:r:a Č é|j!1964

Sb- Ci:*:rs'l.r, z*kcnik v piailr=nr z;tání st;:lci;vt_; n z?izenÍ ptava c,Jpoi'icejicii_lc v*cnei';u bien':enu.

:2. 3ltdotii,i p,3vinrt'f i*|j:c SmioUVciJ Dil{tr.1ucln:u *Draqn*rlr:ntli Íclrmoi; věcného b emene unicŽni z- iaiÍ, i:rávc uitiož11ti.1ii.;i
.;ytlŽili aijt:Že{',ťj í'lernť't/iíost; pr-a učely zťízer:í a QíÚvczijvari zai'iiení d;stril-tučnl scustav',l -. sp,:Čii'ajicí v nového
kabelového vedení NN a prÍpojkové sk íně iiiale jen ''et,rergeilcke z-aÍ'lzelrí'; dr: - na cásti latiŽené l*n'i,rvit*s|i
,; sl-'L;];ict'l s r-rst. '325 e.lcrq*t:cx"éno zákena

:':, Pri:i:Či: a Íi7_sai"} vĚclehc br*m*n* b'iti.ie vy:r'-ezen v geoi_rletrlck'ern *láni. íjecmetiicky o1án _'"e statie l'-'edi]nou saitČasll
sn-rÍ'iir.,Y c ti'izlťlnl p{a\.ja ci:i;rc';lrlaj ic]hl vĚin*rr:u bi*ir'ielllt

4 Rudcr.;li *právirerry se zavazu1e na své náklady zajistit v7h*tcr;crí c;ecnretr;t;i1filc piánr-r. 'i vhclov+ni snl*uvy t: VE
vie{irá na?l[-:L; na zanáj*ni rizerrí. pcdzrJ;'.ávrhu rtazaha1trtí iize:lí na píislr'šl_'* iíP {.ťJ 'JČetně utrarÍy spláVníCh p'opi*tki_.r

S tir.r Spr-_ilC.nyCn.
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ÚrÁr'lrx lV. - Pgpsr*rug xÁLrŽlrosrl smiolw o.zŘizrxi vĚciltÉHo esEnÍENE :

1. Prav* v*cnáho b emene br.*cle ur'izenc fia ci:bu ne'.ličiÍcru'

ťěcne blemeno s* zriai-l.;e uplatně a t* eo ir:rincrá;t:vcu ťrplat'-r '+ t:eík*l'** v!'š;i 2s0s'-- Kč
isÍ,*vy' .lj.i;: iisiu* kcrtrn Českych j.
{'tsž-*;s z 1loiíl*vych vjasiníku abdrŽi'Jorrtérr:ou *as|z *eikcvé ,:}.'*e jerlnlrazr:ve u*laLy dtq lt* vyši svért*
sg*lu'', l;:sili ic k*h r: p*d ít'; na zati žená *emovii*sti

'j*ijn*r;izcv;á ťrplaťa buiJe i:uclcucín':u pr:vinr:ér:_lu uhraz**a nejpozcieji dc 60 dnri od qaruČeni srnicu.iy c' zijzelri práva

*c!p*'lida;iclh* vĚ;n*rrir, breirr*nu z prístuĚnáh* kalastrrálnih* pracŮ'"lišÍě katasÍralnihtr *iadu isnrl*uva cpatf*{ia
sch.",,{li*'l tcí rJol*žkci.li tj. pic i:l-*l'eii*ltl zai:isu ?rava *o íaiastru n**:*víl'osii.

l|. Bi:douci povinny bere *a vědonti" Žeenergeiick= zal'izení' kÍerri 'hude urrristeno na zai.iŽene r:cm{ivitcgti. blicje chláněni:
**nranrryn:i pásnry dl* erreigetickál"ia zákona rJchran;-'iá ilasrnc slor_rÉi }< zaj!ster:í spc!ehiivěhc oísvozL: zaizeni
ei*ktrizaČní *cusiavy ak *xhraně Ž;v*ta. zdraví a rnajelku osob.

Člasr$ V. - Z-ÁvJEnecr'rÁ usrnruovrruÍ :

'1. sucloucí pcvinnÝ soucasně toutc srlcuvcu d*';á souhlas s vydánírn prislušnéhc správníh+ pclvoieni na stavbu a souhlasi
sc vstupem i;: vjez':!*mi budoucin* oprávněnÉhc pcpÍ' jí:n pově?'err 'cli (ieticlr *scb ne eatiŽenou ncrnc';i{clsi v s*u';isiostj
s realizacl stavby. Ur-:':ísiěni energetick*nl zaiizani je pairné z píiirsŽenshc sitllaČ*iha s*irr'iku {.papŤ snirakul katasilálnÍ
niapyi jer:ž ie nediín*u scu*ásÍi tet* smlou'ry'

2. Tato srnlouva nabyvá platnosli a '..rcinír*sti dnern ieiihc p-rodpisu zástupr; oboi: snilu,;nicir straíi.

3. ?ráva a pcvinncsŤÍ vyplÝvajit!ztéta sinlalvy pťecházi v pÍném rozsahil i na pravni násiupc* cbcu gmÍuvnich stran

4' tl p ípadě. že siavba nebude z jaky'cf,kcliv duvcdir realizavana nebo pckud zaŽiŽena nernovii*si nenucj* *nerg*tickym
zaiizenirn dctČena. ne-js*u srniuvni stlany vyše rrv*eleny*i závazk'i vázany Bud-.''ucí clrávněny tulo skuteČnost písemně
*a**rní buco*címu p*'rínnému.

5 $r'niuvni strany íxch*u rnĚnít. dcrjirc';at a tipiesr=taval tuicl smjcurlil pouze cbougtrar':itě odsouhlaseny*ri a běžně
Čislrvanymi pisemnyln! dodatky

# S.mioi;.la '1e vyl'iatorrena v {ve; 4 sÍČjncÍis{;*h, z nlchŽ kaŽd má platnoslarir;ináIu.
Budcuci opiávněny - r-*N cb,:rzí 3 ;eii '*yh*iaveni.Zbyžá;s*i; urČens pro bucJcucíhc pcvinnéno'

7 . srniuvr'ri strany p'rchíaŠuji' Ž* sÍ tuio srrrl*t-ivu p ed podpis*rn pr*Čefly, s j*1im cbsah*ffi souhlasi a na dukaz tah* nr"ipcjt1i

sv* vlashlcri:Čni po<ipisy"

Pniloxa c.1": Sitiracni snir"nek plattov*néhc u;_ltisléní EZ* neciilná scuČástíeto smlouviJ

ti tve'i. ..... dne:

Za b udou c ! h* rs*v i t-rt'se h * :

-

V i"';ei: Brnš. c'ne'' .

Za il uricttci il* o?ravně neli*:

E.Ol*l Dlstribuce, a.s.

zsstÚupe.-tá [.*N Č*srá r*publika' s.r.o

lng. StanÍs{av Žab*ky

$enii:r' t*chnik r*zvrsje ;: vysiavhy

lng" Lueie Zábranská

tecl:nii<. vysiavb-v a *brli;vv ÚS


