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SMLOUVA
o zíizení věcného bĚemene

uzavrená pod|e ust. $ 15,1n a nás|. zákonač' 4011964 Sb., občansky zákoník, ve znění pozdějŠích
predpisťr,  v sou|adu s prís|uŠnfmi ustanoveními zákonac '  45812000 Sb. ,  o podmínkách podnikání a
o v konu státní správy V energetickfch odvětvích a o změně některlch zákon , ve znění pozdějších

predpisťt

mezi smluvními stranami:

obec Skrinárov
se síd lem:
|Č:
D|Č:
Bankovní spojení:
číslo učtu.
zastoupena:

dá|e jen ,,povinny,,

a

JMP Net, s.r.o.
se síd|em.
|Č:
D|Č:
zapsaná..
zastoupená:

Skrinárov č.p. 28, PSČ 594 53 osová Bít1iŠka
005 99 824
není p|átce DPH
Komerční banka a.s.
19125751/0'100
Pavlem Videnskfm - starostou

Brno, P|ynárenská 49911, PSČ 657 02.
276 89 841
c227689841
v obchodním rejstríku vedeném Krajskfm soudem V Brně, oddíl C v|oŽka 52276
na zák|adě p|né moci Mgr Petrem PíŠkem LL.M. Eur. vedoucím správy
nemovitého majetku a na zák|adě p|né moci Pav|ínou Kroči|ovou, technikem
správy nemovitého majetku

dá|e jen ,,oprávněny,,

l .
Úvodní ustanovení

1. Povinn! proh|aŠuje, Že je vf|učn1im vlastníkem pozemkťr parc. č. 946, parc. č. 948 a pozemku
vedeného Ve zjednoduŠené evidenci parce|y pťtvod Pozemkov! katastr (PK) parc. č. 454,
zapsanlch na LV č. 1 pro k'Ú. Skrinárov obec Skrinárov u Katastrá|ního Úradu pro Vysočinu,
Katastrální pracoviŠtě Ve|ké Meziríčí (dá|e jen ,,povinné pozemky,').
Povinn! dá|e proh|aŠuje' Že v|astnictví k povinnlm pozemkťrm ke dni podpisu této smlouvy nepozby|.

2. oprávněn! je v|astníkem plynárenského zarízení VTL prípojka osová Bítfška' VTL plynovod
200t40 Velká Bíteš . Nové Město na Moravě, l|l. etapa osová Bítfška . KŤiŽanov, čÍs|o stavby
3044963 včetně jeho součástí, prís|uŠenství, opěrnfch a vytyČovacích bodťt, které je uloŽeno v
pov inném pozemku parc .  č.946  vce|kové dé|ce  5 ,13m,  parc .  č.948  vce|kové délce  5 ,01m a  v
povinném pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci _ parce|y pťtvod Pozemkov! katastr (PK)
parc. Č.454 v ce|kové dé|ce 64,76m (dále 1en ,,plynárenské zažízení,,).

il.
Predmět smlouvy

1, Povinnf zťizuje ve prospěch oprávněného k povinnlm pozemk m věcné biemeno spočívající v .
a) právu zrídit a provozovat p|ynárenské zaŤízení,
b) právu vstupovat a vjíŽdět v souvis|osti se zťízením' stavebními upravami, opravami a

provozováním distr ibuční soustavy a p|ynovodních prípojek

(dá|e jen ' věcné bžemeno,,).

2. Věcné bremeno se zrizuje up|atně na dobu neurčitou.



3 SkuteČná po|oha p|ynárenského zarízení vČetně rozsahu věcného bremene je stanovena
vyznačena V geometrickém p|ánu č, 202-10312012 ze dne 13'12.2012 vyhotoveném spo|. Ekop|an
s.r.o., se síd|em VondrouŠova 1210, Praha 6 potvrzeném dne 20 12.2012 Katastrá|ním Úradem pro
Vysočinu, Katastrá|ní pracoviŠtě Ve|ké Meziríčí. Geometrick! p|án tvorí nedí|nou součást této
smlouvy.

i lt.
Úhrada zazíizení věcného bĚemene

Sm|uvní strany se dohodly na 1ednorázové Úhradězazrízení věcného bremene v celkové v!Ši , l .873,-

KČ (s|ovy jedentisícosmsetsedmdesáttri korun česklch) (dále jen ,, Úhrada,,).

oprávněn! se zavazu1e poukázat na v!Še uveden! Účet povinného uhradu do 30 dn ode dne, kdy
mu bude doručena tato smlouva s vyznačenou do|oŽkou vk|adu věcného bremene do katastru
nemovitostí.

tv.
Katastrá|ní ňízení

Sm|uvní strany proh|aŠují, Že j im je známo, Že právo odpovídajÍcí věcnému bremeni vzniká dnem
jeho vkladu do katastru nemovitostí s právními učinky na zák|adě pravomocného rozhodnutí o jeho
povo|ení ke dni, kdy by| návrh na vk|ad doručen katastrá|nímu Úradu.

Nák|ady spojené s podáním návrhu na vk|ad práva d|e této smlouvy do katastru nemovitostí nese
oprávněnf .

Pro prípad zamítnutí vk|adu práva na zák|adě této sm|ouvy katastrá|ním Úradem Se sm|uvní strany
zavazují učinit veŠkeré re|evantní kroky k odstranění prekáŽek provedení vk|adu pri zachování smys|u
a uče|u této sm|ouvy.

V.
ostatní ujednání

Povinnf proh|aŠuje, Že povinné pozemky jsou bez fakticklch i právních vad a neexistují Žádné
oko|nosti, které by bráni|y rádnému v1ikonu práv odpovídajících věcnému bremeni. oprávněn! práva
odpovídající věcnému biemeni pri jímá a povinnf se zavazuje jej ich vlkon strpět'

K ochraně p|ynárenského zaťízení 1e dle prís|ušnfch ustanovení zákona č. 45812000 Sb., o
podmínkách podnikání a o vlkonu státní správy V energetickyich odvětvích a o změně některlch
zákonťr (energeticky zákon), ve znění pozdějŠích predpis (dá|e jen ,,EZ,,) z|ízeno ochranné pásmo,
v Šíri 4 m na obě strany od pťtdorysu. V tomto ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které
by Ve svfch dťls|edcích ohrozi ly plynárenské zarízení včetně jeho prís|ušenství, spo|eh|ivost a
bezpečnost jeho provozu, zejména stavební činnosti, zemní práce, umíst'ování konstrukcí, zr izování
sk|ádek a usk|adnování materiá| , není-|i oprávněnlm stanoveno j inak.

Povinn! proh|aŠuje, Že si je vědom vŠech omezení, která jsou se z|ízením a provozováním
p|ynárenského zaŤízení spojena, a Že nebude provádět činnosti, které by ve svlch dťrs|edcích moh|y
ohrozit toto za|ízení, jeho spo|ehIivost a bezpeČnost provozu.

Nák|ady spojené s běŽnlm udrŽováním pozemk nese povinn!.

vt.
Plná moc

Ve smys|u ustanovení s 31 odst. 1 občanského zákoníku udě|uje povinnf podpisem této sm|ouvy
oprávněnému p|nou moc k podání návrhu na zahájení rízení o povo|ení vk|adu práva odpovídajícÍmu
věcnému bremeni d|e této sm|ouvy do katastru nemovitostí a k zastupování ve věcech vk|adu práv d|e
této sm|ouvy do katastru nemovitostí, mimo doručení rozhodnutí katastrá|ního radu o povo|ení vk|adu
práv d|e této sm|ouvy do katastru nemovitostí, a aby čini| v této věci právní Úkony, které jsou k tomu
nezbytné, včetně písemnyich, a čini| pri tom podpisy.
Podpisem této sm|ouvy oprávněn! p|nou moc pri jímá.
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vil.
ochrana osobních Údaj

Je-| i  pov innyfyz ickou osobou, bere na vědomí,Žeoprávněn!ve smys|u ustanovení $ 5 odst .2 písm.
b) zákona č. 101 12000 Sb., o ochraně osobních Údaj a o změně některyich zákon , ve znění
pozdějŠích predpisťt, shromaŽd'uje a zpracovává jeho osobnÍ Údaje, a to za Úče|em rea|izace této
sm|ouvy, prípadně i pro ÚČe|y oznamování budoucích vstupťr na povinné pozemky.

Je-|i povinn! fyzickou osobou, souh|así s tím' aby oprávněny ve smyslu ustanovení $ 1 1 zákona
č. ,l01 12000 Sb. shromáŽdn a zpracova| o povinném udaje tlkající se jména a príjmení, rodného čís|a
nebo data narození, bydl iŠtě, a to pouze za ÚČe|em jej ich vyuŽití pri vlkonu práv a povinností d|e této
smlouvy. Jiné vyuŽití se vyluČuje.

vilt.
Závéreč,ná ustanovení

Sm|ouva se vyhotovuje v6 stejnopisech, znichŽ po jedné obdrŽí kaŽdá sm|uvní strana,4 stejnopisy
jsou určeny pro potreby Ťízení pred katastrá|ním Úradem.

Tato smlouva nabfvá p|atnosti a ÚČinnosti dnem podpisu sm|uvních stran.

otázky neupravené touto sm|ouvou se rÍdí prís|uŠnfmi ustanoveními občanského zákoníku' prípadně
EZ.

Na dťrkaz souh|asu s jejím obsahem pripojují své podpisy.

dne V Brně dne . 1 p. -8l: 2013
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