
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 72 
 DNE: 11.9.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1204/2017/ORÚP 

 

NÁZEV: 
 

Smlouva E.ON – Město, ul. Kavánova, Mánesova, technická infrastruktura 

 

ANOTACE: 
Návrh na uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí a Smlouvy č. 
1030037522/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci: Veřejná infrastruktura 
dopravní a technická ve Žďáře nad Sázavou, ul. Kavánova a Mánesova mezi Městem Žďár nad 
Sázavou a E.ON Distribuce, a.s. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
• Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností z územního 

rozhodnutí v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem 
• Rada města po projednání schvaluje Smlouvu č. 1030037522/001 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem  
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Název materiálu: Smlouva E.ON – Město – ul. Kavánova, Mánesova – technická 
infrastruktura 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 2  
Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí  
Smlouva č. 1030037522/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou realizuje od 21.8.2017 akci: Veřejná infrastruktura dopravní a technická 
ve Žďáře nad Sázavou, ul. Kavánova a Mánesova. 
Město Žďár nad Sázavou vyřídilo pro tuto akci územní rozhodnutí, které bylo vydáno dne 
20.3.2017 pod č.j. SÚ/154/17/Skř-3-Rozh. Součástí akce je i přeložka NN. Uzavřením Smlouvy o 
převodu práv a povinností z územního rozhodnutí bude spol. E.ON stavebníkem pro část stavby – 
přeložka NN. 
Jelikož přeložka NN bude umístěna na pozemku v majetku Města ZR, je nutné uzavřít smlouvu o 
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 
 
Geneze případu 
Viz. popis 
 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností 
z územního rozhodnutí a Smlouvu č. 1030037522/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

• Rada města po projednání neschvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností 
z územního rozhodnutí a Smlouvu č. 1030037522/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene v předloženém znění. 
 

Doporučení předkladatele 
Odbor rozvoje a územního plánování doporučuje schválit usnesení, jak je předloženo v návrhu. 
 
 
 
Stanoviska  
- 
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MLOUVA c.: 1030037522/001 
0 smlouve budoucf 0 zrizeni vecneho bremene 
uzavfena podle § 1785- 1788 zakona c. 8912012 Sb., obCanskj zakonfk v platnem znenf a§ 25 odst. 4 zakona c. 45812000 Sb. o podminkach 
podnikanf a o vykonu statnf spravy v energetici<Ych odvetvfch (energetickY zakon) v platnem znenf 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 

sfdlo: Zizkova 22711, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 

!C: 00295841 

DIC: CZ00295841 

Zastoupena: 

vlastnicky podfl: 

Mgr. Zdenek Navratil, starosta mesta 

111 

(dale jen ,Budouci povinny") 

na strane jedne 

a 

E. ON Distribuce, a.s. 

se sfdlem: 

tC: 
DJC: 

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceske Budejovice 
28085400 

cz 280 85400 
zapsana: v OR vedenem Krajsk}'m soudem v Ceskych Budejovicfch, spisova znacka B 1772 

bankovnf spojenf: 

cfslo Octu: 

Komerenf banka a.s., pobocka Ceske Budejovice 

27942612029710100 

z as to up en a na zaklade pine moci ze dne 12.03.2009 spo/ecnostf: 

E. ON Ceska republika, s.r.o. 

se sfdlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceske Budejovice 

!C: 257 33 591 

D!C: CZ 257 33591 
zapsana: v OR vedenem Krajskym soudem v Cesk}'ch Budejovicfch, spisova znacka c 15066, 
zastoupena dvema povefenymi zamestnanci: 

/ng. Ladislav Repa, Senior technik rozvoje a vystavby 
a /ng. Filip Novotny, Technik vystavby a obnovy DS 

(dafejen ,.Budoucf opravn(ma'? 

na strane druhe 

(Budoucf povinny a Budoucf opravnena spolecne rovnez jako ,.Smfuvni strany") 

uzavfeli nize uvedeneho dne, mesfce a roku tuto smlouvu o sm/ouve budoucf o zffzeni vecneho bfemene: 

CLANEK I .. UVODNi USTANOVENi: 

1. Budoucf opravntma je provozovatelem distribucni soustavy (dale jen ,,PDS") na Ctzemf vymezenem licenci. 
Distribucnf soustava je provozovana ve vefejnem zajmu. PDS ma povinnost zajisfovat spolehlive provozovanf, 
obnovu a rozvoj distribucnf soustavy na Ozemf vymezenem /icencf, pfieemz zflzeni vecneho bfemene je ze strany 
Budoucf opravnene jednim ze zakonem danych pfedpokladu pro plnenl teto povinnosti. 

2. Budoucf povinny prohlasuje, te je vylucnym vlastnikem pozemku parc.c. 466911, v katastra/nfm Ctzemf Mesto 
Zd'ar, obec Zd'ar nad Sazavou, okres Zd'ar nad Sazavou (dale jen ,Zatizena nemovitosr). Katastralnf Ofad pro 
Vysoeinu, Katastralnf pracoviste Zd'ar nad Sazavou eviduje Zatftenou nemovitost na LV c. 1 pro katastralnf Ozemf 
Mesto Zd'ar. 
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3. Budoucr opravnena bude reafizovat na Zatfiene nemovitosti stavbu s nazvem ,id'ar n!S, Kavanova:pfeloika 
NN,mesto" (dale jen ,stavba"). Jedna se o sff technickeho vybavenf, ktera je zfizovana a provozovana ve 
vefejnem zajmu (§2 odst.2a energetickeho zakona). 

CLANEK II. • PREDMET SMLOUVY: 

1. Pfedmetem teto smlouvy je sjednanf zavazku obou smtuvnich stran nejpozdeji do 12 mesfcu od dokoncenf- resp. 
pfevzetf dokoneene stavby Budouci opravnenou od jejfho zhotovitele (datum podpisu protokofu o pfevzetf stavby) 
uzavfft pod/e § 25 odst. 4 zakona c. 45812000Sb., energetickj zakon v platnem zneni a §§257 a nasi. zakona c. 
8912012Sb., obCanskj zakonfk v platnem znenf smlouvu o zffzenf vecneho bfemene. Vecne bfemeno bude svou 
povahou osobnf sluzebnostf energetickeho vedenf zffzenou ve prospech Budoucf opravnene jako PDS. 

2. Budoucf opravnena se zavazuje vyzvat pfed uplynutfm !hUty sjednane v odstavci 1 tohoto Clanku Budouciho 
povinneho k uzavfeni smlouvy a v ramci teto v.Yzvy mu pfedlozit i navrh konecne smlouvy na zi'fzenf vecneho 
bfemene. V9zva k uzavfenf smlouvy bude odes/ana nejpozdeji jeden mesic pfed uplynutfm sjednane lhtlty. 

3. Smluvnf strany se dohod/y, ze sm/ouva o zffzenf vecneho bfemene bude uzavfena za Oce/em umfstenf distribucnf 
soustavy- zemni kabel. vedeni NN na Zatfzene nemovitosti a za Ocelem jejfho provozovanf, jejfmi obsahem bude 
pravo Budoucf opravnene zffdit provozovat, opravovat a udriovat distribucnf soustavu na Zatfiene nemovitosti. 
Vecne bfemeno bude zahmovat tet pravo Budouci opravnene provadet na distribucnf soustave Opravy za Ocelem 
jeji obnovy, vymeny, modernizace nebo zlepsenf jejf vykonnosti, vcetne jejiho odstranenf. 

4. Probeh a rozsah vecneho bi'emene bude vymezen v geometrickem planu. Geometrickj plan se stane nedifnou 
soucastf smtouvy o zfizenf prava odpovfdajfcfho vecnemu bi'emenu. 

5. Budoucf opravnena se zavazuje na sve naklady zajistit vyhotovenf geometrickeho pltmu, vyhotoveni smfouvy o 
zi'izenf vecneho bfemene vcetne navrhu na zahajenf vkladoveho ffzenf, podanf navrhu na pffsfusny katastratnf 
Ofad vcetne Ohrady spravnich poplatku s tim spojenych. 

6. Budoucf opravnena je povinna po skonceni pracf uvest nemovitost do pfedchoziho stavu, a neni-li to moine 
s ohfedem na povahu provedenych pracf, do stavu odpovfdajicfmu pfedchozfmu Ocelu. 

CLANEK Ill.- PODSTATNE NALEZITOSTI SMLOUVY: 

1. Pravo vecneho bfemene bude zi'fzeno jako casove neomezene, ktere zanika pouze v pffpadech stanovenych 
zakonem. 

2. Vecne bfemeno bude zfizeno uplatne, a to za jednorazovou nahradu v celkove vysi 10000,- Kc bez DPH (slovy: 
desettisfc korun ceskjch). K teto castce bude pfipoetena platna sazba DPH. 

3. Jednorazova nahrada bude Budoucfmu povinnemu uhrazena na zaklade dai'Joveho dokladu - faktury s termfnem 
splatnosti min. 21 dnu vystavene Budoucfm povinnym do 30 dnu od doruceni oznamenf o povo/enf vkladu do 
katastru nemovitosti die konecne smlouvy (dorucenf zmenoveho listu vlastnictvl) na adresu fakturacni spolecnosti 
Budouci opravnene. 

4. Budouci povinny bere na vedomf, ie distribucni soustava, ktera bude umlstena na Zatfzene nemovitosti, bude 
chranena ochrannymi pasmy die energetickeho zakona. Ochranne pasmo sloutf k zajisteni spoleh/iveho provozu 
zaffzenf elektrizacnf soustavy a k ochrane iivota, zdravf a majetku osob. 

5. Budoucf opravnena je povinna dorucit kopii navrhu na zahajenf ffzenf o povoleni vkfadu prava do KN s vyznacenim 
data pfijetf (podanl) na KP KO (nebo jineho dokladu o dorucenf - dorucenky) do 5-ti pracovnfch dnu na adresu 
Budoucfho povinneho ode dne podflnf na katastralnfm Ofade. Smluvnf strany si mohou smluvne dohodnout i jiny 
(alternativnf) zpusob doruceni navrhu na zahajeni ffzenf, napffklad faxem, mailem apod .. 

CLANEK IV. - OSTATNf U.JEDNANif: 

1. Prava a povinnosti vypljvajicf z teto sm!ouvy pfechflzi v p!nem rozsahu ina pravni nastupce obou smluvnfch 
stran. Dojde-li ke zmene vlastnfka Zatfzene nemovitosti, je nutne prava a povinnosti z teto budoucf smlouvy 
postoupit na noveho nabyvate!e Zatfiene nemovitosti. Postoupeni smlouvy bude provedeno v sou/adu 
s ustanovenfmi §1895 a nasi. obcanskeho zakonfku a budoucf povinny se zavazuje fadne postoupenf zajistit, 
noveho nabyvatele pfsemne zavazat touto smlouvou a informovat o teto skutecnosti Budoucf opravnenou. 
V pffpade porusenf teto povinnosti odpovfda puvodnf vlastnfk za zpusobenou skodu. 
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CLANEK V. • ZAVERECNA USTANOVENf: 

1. Budoucf povinny jako vlastnfk pozemku dotcen(jho stavbou a ucastnfk uzemnfho ffzenf soucasne touto 
sm/ouvou ude/uje souh/as s provedenfm stavby uvedene v cl. I odst. 3 teto smlouvy ve smyslu pozadavku 
zakona c. 18312006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebnf zakon) a zarovefl dava souhlas 
s vydanfm pffslusneho stavebnfho povoleni na stavbu a souh/asl se vstupem (a vjezdem) Budoucl opravnene, 
popf. jf povefenych tfetfch osob na zatfzeny pozemek v souvislosti s realizaci stavby. Umfstenf energetickeho 
zaffzenf je patrne z pfilozeneho situacnfho snimku (popf. snfmku katastrtJinf mapy), jenz je nedflnou soucastf 
teto smlouvy. 

2. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu zastupci obou smluvnfch stran. 

3. Pro pfipad, ze tato smlouva nenf uzavfrtJna za pfftomnosti obou smluvnfch stran, plat!, ze sm/ouva nebude 
uzavfena, pokud ji povinny ci opravneny podepfsf s jakoukoliv zmenou ci odchylkou, byf nepodstatnou, nebo 
dodatkem, ledate druM sm/uvni strana takovou zmenu ci odchylku nebo dodatek nasledne schvfllf. 

4. V pfipade, te stavba nebude z jakychkoliv duvodu realizovana nebo pokud zatfzena nemovitost nebude 
energetickym zaffzenlm dotcena, nejsou smtuvnf strany vyse uvedenymi zavazky vflzany. Budouci opravneny 
tuto skutecnost pfsemne oznamf budoucfmu povinnemu. 

5. Smluvnf strany mohou menit, dop/flovat a upfesflovat tuto smlouvu pouze oboustranne odsouh/asenymi a 
bezne cfslovanymi pfsemnymi dodatky. 

6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. 
Budoucf opravnena- E.ON obdrti 3 jeji vyhotovenf. Zbylajsou urcena pro Budoucfho povinneho. 

7. Sm/uvnf strany prohlasuji, ze si smlouvu pfed jejfm podpisem pfecetly, ie by/a uzavfena po vzajemne dohode, 
podle jejich prave a svobodne vU/e, dobrovolne, ureite, vazne a srozumitelne, nikoliv v tfsni, pod nfltlakem ani za 
napadne nevyhodnych podmfnek, cot stvrzujf svymi podpisy. 

8. Tato smlouva by/a schvalena usnesenfm rady mesta c.: ze dne: 

Pfiloha c.1.: Situacnf snfmek planovaneho umfsteni distribucnf soustavy- nedflna soucast smfouvy. 

ft-;, 1'. ~t('r-v (ve): .................................... , dne: ..................... V (ve):Novem Meste na Morave dne: .................... . 

Budouci povinny: 

Mesto icfar nad Sazavou 
Mgr. Zdenek Navratil, starosta mesta 

3/3 

Budouci opravneml: 

E.ON Distribuce, a.s. 
zastoupena E. ON Ceska repubfika, s.r.o. 

lng. Ladislav Repa 
Senior technik rozvoje a vystavby 

Technik vystavby a obnovy DS 

023 
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Smlouva 
o prevodu prav a povinnosti z uzemniho rozhodnuti 

uzavFena ve smyslu § 1746 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakon!k v platnem znenr mezi 
temito smluvnimi stranami: 

1. E.ON Distribuce, a.s. 

a 

se sfdlem: F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Geske Budejovice 
IG: 28085400 
zastoupena na zaklade pine moci spolecnostf: 

E.ON Geska republika, s.r.o. 
se sfdlem: F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Geske Budejovice 
IG: 25733591 
zastoupena: lng. ladislav Repa, senior technik rozvoje a 

1J9stavby Regionalni spravy Nove Mesto na Morave 

(dale jen ,nabyvatel") 

2. Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Se sfdlem: Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
IC:00295841 
Zastoupeno: Mgr. Zdenek Navratil, starosta mesta 

(dale jen ,stavebnik") 

I. 

MestskY urad ve Zd'afe nad Sazavou vydal dne 20.3.2017 pod 
c.j.: S0/154/17/Skf-3-Rozh uzemni rozhodnuti na stavbu ,Verejna infrastruktura 
dopravni a technicka ve Zd'are nad Sazavou, ul. Kavanova a Manesova ve Zd'ar 
nad Sazavou 7". Rozhodnutrm bylo rovnez povoleno pfelozenf kabelu NN v deice 
cca 19,00m z planovane odstavne/pochuzne komunikacni plochy v ulici Kavanova 
do zeleneho pasu. Nove energetickeho zaffzenf, oznaeene jako zemni kabelove 
vedeni NN (dale jen ,energeticke zafizenf") bude umisteno na pozemku 
pare. c. 4669/1 v k. u. Mesto Zd'ar. 

II. 

Stavebnfk touto smlouvou postupuje prava a povinnosti souviSeJICI 
s energetici<Ym zaffzenim, ktere vyplyvaji z IJ9se citovaneho rozhodnutf nabyvateli, 
kter-Y je timto pfebfra s tim, ze se stava pravnim nastupcem stavebnika a tim 
budoucfm stavebnfkem energetickeho zarfzenr. Podpisem tete smlouvy smluvnf 
strany potvrzujf, ze stavebnik predal a nabyvatel prevzal citovane rozhodnuti. 



Ill. 

Touto smlouvou stavebnik dale predava a nabyvatel prebfra nasledujici prava a 
povinnosti, ktere vypl}lvaji z majetkopravnich vztahu, souvisejicich se shora 
citovanym rozhodnutfm: 

- vecna bfemena 

Uvedene prevadene prava a povinnosti jsou dolozeny v pfiloze teto smlouvy. Za 
prava a povinnosti, ktere nejsou jmenovite prevedeny touto smlouvou, nabyvatel 
neprebira odpovednost a nestava se v techto pravech a povinnostech pravnfm 
nastupcem stavebnika. 

IV. 

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnostf originalu, z nichz 
1 vyhotoveni je urceno pro stavebnf urad, po 1 vyhotoveni obdrZi kazda ze 
smluvnich stran. 

Smlouva nab}lva platnosti a ucinnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou 
smluvnfch stran. Pro prfpad, ze tate Smlouva neni uzavirana za pritomnosti zastupcu 
obou Smluvnich stran, platf, ze Smlouva nebude uzavrena, pokud ji nektera smluvni 
strana podepise s jakoukoliv zmenou ci odchylkou, byf nepodstatnou, nebo 
dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zmenu ci odchylku nebo dodatek 
nasledne vyslovne schvali. 

Je-li nebo stane-li se nektere ustanovenf tete smlouvy neplatne nebo zdanlive, 
nedotyka se to ostatnich ustanoveni tete smlouvy, ktera zustavaji nadale platna a 
ucinna. Smluvnf strany se zavazujf po takovemto prfpadnem zjistenf neplatnosti ci 
zdanlivosti vzajemne spolupracovat a bezodkladne nahradit vadne ustanoveni 
novym ustanovenim, ktere nejlepe odpovida puvodne zamyslenemu ucelu vadneho 
ustanoveni. Strany se zavazuji v takovem prfpade pozmenit i ostatni ustanoveni tete 
smlouvy tak, aby doslo k naplnenf ucelu teto smlouvy, ktef9m je pi'evod vyse 
uvedenych verejnych subjektivnfch prav a povinnosti na nabyvatele. 

Smluvni strany prohlasuji, ze se s textem teto smlouvy seznamily a souhlasi s 
nfm, na dukaz cehoz ji opravnenf zastupci obou smluvnich stran stvrzujf svymi 
vlastnorucnfmi podpisy. 

V ........................... dne ............... . 

Za stavebnika: 

Mesto Zdar nad Sazavou 
Mgr. Zdenek Navratil 

starosta mesta 

;/Cr. J>_ l!J!Jl-v ............................ dne ................... .. 

Za nabyvatele: 

E.ON Ceska republika, .r.o. 
lng. ladislav Repa 

senior technik rozvoje a vystavby Regionalni 
spravy Nove Mesto na Morave 
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