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číslo smlouvy budoucího oprávněného:	8800074029/2/BVB/P
                       

SMLOUVA
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
uzavřená podle ustanovení § 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi smluvními stranami:

Kraj Vysočina
se sídlem:  		Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený:  		MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, 
				dopravy a silničního hospodářství  
IČO:  			708 90 749
bankovní spojení:       Sberbank CZ, a.s. 
číslo účtu:                   4050005019/6800
na straně vlastníka a budoucího povinného z věcného břemene

a 

VČP Net, s.r.o. 
se sídlem:		Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové,
Zapsaná:		v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
			vložka 22449
IČO: 			27495949
DIČ:			CZ27495949
Bankovní spojení:      Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:		17663513/0300
zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 1. 2013 společností:
RWE Distribuční služby, s. r. o. 
se sídlem:		Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Zapsaná:		v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
		57165
Zastoupená:		Jaroslavem Kápičkou, vedoucím regionální operativní správy sítí 
		Lumírem Mejzlíkem, technikem plynárenských zařízení
IČO:			27935311
DIČ:			CZ27935311
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:		17837923/0300
na straně budoucího oprávněného z věcného břemene 
takto:

Článek I.
Předmět smlouvy

Budoucí povinný z věcného břemene je na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 výhradním vlastníkem pozemků par. č. 4487/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 4606 – ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Chotěboř zapsaných na LV č. 320 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod. 
	Budoucí oprávněný z věcného břemene bude provozovat stavbu přeložky plynárenského zařízení NTL plynovod DN 200 ve městě Chotěboř vybudovanou budoucím povinným z věcného břemene v souvislosti se stavbou „II/345 Chotěboř – Průtah úsek č. 2“. 
	K ochraně plynárenských zařízení vzniká dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), ve stanovené šíři ochranné pásmo pro zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích ohrozily plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, zejména stavební činnosti, zemní práce, umísťování konstrukcí, zřizování skládek a uskladňování materiálů apod., není-li budoucím oprávněným stanoveno jinak.
Budoucí povinný prohlašuje, že si je vědom všech s plynárenským zařízením souvisejících omezení a že bude dodržovat příslušné ochranné pásmo a zdrží se v něm všech činností, jež by narušovaly bezpečný a plynulý provoz plynárenského zařízení.
	Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení nebo jiného dokladu vydaného (potvrzeného) stavebním úřadem povolujícího užívání plynárenského zařízení, u plynárenského zařízení v režimu územního souhlasu nejpozději do jednoho roku po protokolárním předání a převzetí plynárenského zařízení, uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude na dobu neurčitou úplatně zřízené věcné břemeno spočívající v:
a) právu zřídit a provozovat na cizích nemovitostech plynárenské zařízení
b) právu vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek.
	Budoucí povinný z věcného břemene se výslovně zavazuje, že do 90 dnů od dokončení stavby předloží budoucímu oprávněnému geometrický plán, kterým bude věcné břemeno zaměřeno. Geometrický plán se nesmí významně odchýlit od snímku mapy, do kterého byl zakreslen rozsah a umístění stavby. Budoucí oprávněný i budoucí povinný se touto smlouvou zavazují, že do 3 měsíců ode dne předložení geometrického plánu přistoupí k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v článku II. této smlouvy.



Článek II.
Podstatné náležitosti smlouvy o zřízení věcného břemene

Smluvní strany se dohodly, že smlouvou o zřízení věcného břemene bude zřízeno věcné břemeno užívání částí pozemků, uvedených v Článku I. bod 1. této smlouvy, ve prospěch oprávněného z věcného břemene, spočívající ve zřízení a provozování stavby „II/345 Chotěboř – Průtah úsek č. 2“ - přeložka plynárenského zařízení a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na tyto pozemky za účelem udržování a provádění oprav stavby.
	Rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem, který na svůj náklad pořídí budoucí povinný z věcného břemene. Uvedený geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene.
	Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající věcnému břemeni přijme a vlastník zatěžovaných nemovitostí bude povinen toto právo strpět.
	Věcné břemeno se sjednává úplatně. Výše úplaty za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 500,- Kč bez DPH a bude poukázána jednorázově nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude budoucímu oprávněnému doručena smlouva o zřízení věcného břemene s vyznačenou doložkou vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.
	Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni uhradí povinný z věcného břemene. 
	Věcné břemeno bude sjednáno na dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba „II/345 Chotěboř – Průtah úsek č. 2“ - přeložka plynárenského zařízení na pozemcích par. č. 4487/4 a par. č. 4606 v k. ú. a obci Chotěboř. V případě, že oprávněný z věcného břemene převede tuto stavbu na jiného vlastníka, je oprávněný povinen do 30 dnů ode dne převodu oznámit povinnému z věcného břemene nového vlastníka stavby.
O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání částí pozemků, uvedených v čl. I. bod 1. této smlouvy ve prospěch oprávněného z věcného břemene, spočívající ve zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení v souvislosti se stavbou „II/345 Chotěboř – Průtah úsek č. 2“ v rozsahu zaměřeném geometrickým plánem bude v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat usnesením Rady Kraje Vysočina.
	Smluvní strany berou na vědomí, že právo odpovídající věcnému břemeni nabude oprávněný z věcného břemene dnem vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.



Článek III.

Povinnosti budoucího oprávněného při provozu stavby „II/345 Chotěboř – Průtah úsek č. 2“ - přeložka plynárenského zařízení“ 

Budoucí oprávněný z věcného břemene se zavazuje písemně oznámit příslušné příspěvkové organizaci, která majetek užívá, každý zásah a účel zásahu na pozemcích budoucího povinného z věcného břemene, ke kterému je oprávněn z této smlouvy a šetřit co nejvíce jeho majetek. Pokud z důsledku existence věcného břemene vznikne výstavbou, údržbou a opravami stavby uvedené v článku I. bod 2. ze strany budoucího oprávněného z věcného břemene, ale i nezaviněně, tj. provozní závadou, straně vlastníka zatěžované nemovitosti škoda a znehodnocení pozemku, ponese náklady na jejich odstranění budoucí oprávněný z věcného břemene, případně zajistí nápravu v plném rozsahu.
Budoucí povinný z věcného břemene se zavazuje, že stavba bude vybudována dle schválené projektové dokumentace.
	V případě, že nebude budoucím povinným z věcného břemene do pěti let od podpisu této smlouvy realizována stavba, uvedená v Článku I. bod 2. na uvedených pozemcích, ruší se tato smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene od samého počátku.


Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou výtiscích je určeno pro budoucího oprávněného a budoucího povinného z věcného břemene.
	Podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene oběma smluvními stranami vzniká budoucímu povinnému z věcného břemene právo realizovat uvažovanou stavbu, kterou bude provozovat oprávněný, na pozemcích, uvedených v  Článku I. bod 1. této smlouvy.
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

O uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bylo v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rozhodnuto usnesením Rady Kraje Vysočina 0xxx/xx/2013/RK ze dne xx. x. 2013.
	Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přečetly, že je uzavírána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců. 




V ………. dne ……………….				  V Jihlavě dne……………….
Za budoucího oprávněného	Za budoucího povinného 
z věcného břemene:	z věcného břemene:









………………………………………….                         ………………………………….…………
           Jaroslav Kápička	Ing. Libor Joukl
vedoucí operativní správy sítí	náměstek hejtmana pro oblast majetku,		dopravy a silničního hospodářství  	




…………………….……………………………..
           Lumír Mejzlík
 technik plynárenského zařízení

file_0.png

file_1.wmf






	file_2.png

file_3.wmf

	
			

