
Smlouva

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

(dále jen „smlouva o budoucí smlouvě“)

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného podle §1785 a násl. , zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, V platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s §104 zákona č. 127/2005 Sb.,

o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

uzavřely smluvní strany

1. Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

IČO: 00231142 DIČ1CZ 00231142

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

bankovní spojení: ČS Praha 4, č. účtu: 29022-2000691349/0800

dále jen „budoucí povinný“

2.V0daf0ne Czech Republic a.s.

se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Náměstí Junkových 2808/2, PSČ: 155 00

IČO: 25788001 DIČ: CZ25788001

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6064

zastoupená: Tomášem Landou na základě pověření

dále jen „budouci oprávněný“

I.

Budoucí povinný prohlašuje, že vykonává V souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou

se vydává Statut hlavního města Prahy, svěřenou správu nemovitostí ve vlastnictví obce — pozemků

parc. č. 557/28, 557/30, 557/41, 557/43, 557/47, 557/48, 557/52 v k. ú. Libuš, obec Praha, které

jsou zapsány na LV č. 849 pro k.ú. Libuš, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu

se sídlem V Praze, Katastrální pracoviště Praha.

II.

1. Budoucí oprávněný uloží V rámci akce „přípojka pro BD Milová“ do pozemků parc. č. 557/28,

557/30, 557/41, 557/43, 557/47, 557/48, 557/52 v k. ú. Libuš, obec Praha, kabelové vedení sítí

elektronických komunikací, které je zakresleno V plánku, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

o budoucí smlouvě. Dále jen „zařízení“.

III.

1. Protože pozemky parc. č. 557/28, 557/30, 557/41, 557/43, 557/47, 557/48, 557/52 v k. ú. Libuš,

obec Praha, jsou ve vlastnictví budoucího povinného, je třeba pro budoucího oprávněného zřídit

služebnost zahrnující právo vybudovat na nich zařízení, vstupovat a vjíždět na ně za účelem

zabezpečení provozu, opravy, modernizace a údržby zařízení. Proto se budoucí oprávněný a

budoucí povinný dohodli za podmínek sjednaných touto smlouvou o budoucí smlouvě uzavřít

smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen „smlouva“), kterou budou předmětné

pozemky zatíženy.

2. Budoucí oprávněný vyzve budoucího povinného do 3 měsíců ode dne zahájení užívání stavby

(předmětného zařízení) ve smyslu stavebně právních předpisů k uzavření smlouvy a zavazuje se

tuto smlouvu uzavřít do 3 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy od budoucího povinného.
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]) Na základě smlouvy zapíše Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště

Praha, služebnost inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 557/28, 557/30, 557/41, 557/43, 557/47,

557/48, 557/52 v k. ú. Libuš, obec Praha, ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic a.s.,

se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Náměstí Junkových 2808/2, PSČ: 155 00, IČO: 25788001,

spočívající vprávu oprávněného vybudovat na pozemcích parc. č. 557/28, 557/30, 557/41, 557/43,

557/47, 557/48, 557/52 v k. ú. Libuš, obec Praha, kabelové vedenísítí elektronických komunikací,

vstupovat a vjíždět na tyto pozemky za účelem zabezpečování provozu a provádění oprav,

modernizace a údržby zařízení, a to v rozsahu vyznačeném v přiloženém geometrickém plánu, který

tvořípřílohu této smlouvy.

IV.

1. Tato smlouva o budoucí smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem

uveřejnění V registru smluv V případě, že se na ní podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost uveřejnění. Jinak nabývá

účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti uveřejnění

smlouvy o budoucí smlouvě dle zákona o registru smluv se strany dohodly, že tuto smlouvu o

budoucí smlouvě zašle k uveřejnění V registru smluv budoucí povinný.

2. V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů fyzické

osoby jednající za druhou smluvní stranu nebo fyzické osoby zapojené do procesu plnění smlouvy

(dále společně jako „Subjekt údajů“), a to pro účely: uzavírání a plnění smlouvy; vnitřní

administrativní potřeby; ochrana majetku a osob; ochrana právních nároků; tvorba statistik a

evidenci; plnění zákonných povinností. Právními důvody ke zpracování jsou oprávněné zájmy

(uzavírání a plnění smlouvy, vnitřní administrativní potřeby, ochrana majetku a osob, ochrana

právních nároků a tvorba statistik a evidencí) a plnění právních povinností (plnění zákonných

povinností) správce. Zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační a kontaktní údaje, pracovní

či korporátní zařazení a záznamy komunikace. V případě přístupu do informačních systémů

správce, jsou zpracovávány další údaje, o čemž bude Subjekt údajů poučen vrámci přidělení

přístupu. Smluvní strany se zavazují informovat Subjekt údajů (své zaměstnance, pracovníky atp.) o

tom, že jejich údaje jsou druhou smluvní stranou, která je V pozici správce, zpracovávány, a to

zejména v rozsahu čl. 13 a násl. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž budoucí povinný obdrží 2 stejnopisy a

budoucí oprávněný obdrží l stejnopis.

4. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna se souhlasem obou smluvních stran, tj.

budoucího oprávněného a budoucího povinného, ato pouze písemnou formou.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

smluv (CES), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné

označení této smlouvy, datum, jejího podpisu a text této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Smluvní strany sjednávají, že V případě převodu práv a závazků z této smlouvy vyplývajících z

„budoucího oprávněného“ na jiný právní subjekt, uzavře „budoucí povinný“ smlouvu o zřízení

služebnosti s tímto subjektem.

L
u



8. Budoucí oprávněný a budoucí povinný shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a

neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

9. Budoucí povinný tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada MČ Praha—Libuš

usnesením č. 184/2020 ze dne 7.9.2020.

Příloha č. 1: situační plánek

V Praze dne ................................... 25 -m- 2021

za budoucího povinného za budoucího oprávněného

  
náměstíJunkoxých 2, “3 Piaha 5

IČO: 25788001, DIČ: c. $83001

tel.: 776 971 111,fax: 776 971922

457-
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Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88

001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064,
zastoupená členem představenstva, panem „lanem Kloudou, a členem představenstva, panem Milanem

Knížetem, („Společnost“),

tímto pověřuje, pana Tomáše Landu

zaměstnance Společnosti, narozeného dne_bytem_ („Zaměatnaneď),

aby 2a Společnost:

- činil veškerá právní jednání ve věcech spojených s umístěním, výstavbou, provozem, údržbou,
opravou, překládkou a modernizaci sítí elektronických komunikací umísťovaných do pozemků;

zfizova’nl' služebností; uzavírání smluv o smlouvách budoucích a smluv o zřízení služebností

(věcných břemen), dohod o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě

elektronických komunikací;

Toto pověření se uděluje na dobujednoho roku. Pověřený Zaměstnanec je ve výše uvedeném rozsahu
a po dobu pracovního poměru ve Společnosti oprávněn a pověřen jednat jménem Společnost:"
samostatně.

V Praze dne

 

Milan Kníže

 

„.
člen představenstva

Member of the Board of Directors Member of the Board of Directors

Vodafone Czech Republic a.s. Vodafone mech Republic a.s.

V Praze dne

Po

 

  



 

PROHLÁŠENÍ () PRAvosri poppisu NA usnuš NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné. číslo knilhv o prohlášeních o pravosti podpisu 016526/225/226/2020/0

Já, níže podepsaný Mgr. Michal Sečánv, advokát se sídlem v Praze 4,_

zapsaný \! seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č _

prohlašuji, že tuto listinu, přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsali:

Mgr. Jan Klouda, nar._bytem ehož totožnost jsem

zjistil z občanského průkazu daného —

Ina. Milan Kníže Ph.D.,nar._ bytem jehož totožnost jsem zjistil

z občanského průkazu č. _vydaného

Podepsaný advokát tímto prohlášením () pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani

pravdivost údajů uvedených v “této listině, ani její soulad s právními předpisy,

V Prazze, dne 1. 4. 2020

  

      

  

Mgr. Michal Se ny V- r
a

Zapsán v sezn 13153

Na Strži 210_2/6 aha 4
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LEGENDA: PROJEKTOVAL JAN NEMEŠKAL

trasa poldádky vedení upc čR 5m. AUTORIZOVAL PAVEL VOKROUHLiK

KONTROLOVAL ING. DANIEL HOLY
 

napojení na stávající zakončení sítě upc INVESTOR UPcéESKAREPUBums.r.a. FORMÁT A4

„ , „ _ „ NAZEV AJgCE pňbajka UPCpro BD Mflova’ ME'fii'fKo" “' 1 :1 000

dotcene pozemky MC Praha- leus OBSAI;I WKRESU polohopz'sná siwace pohádky vedeniUPC ČÍSLO

ZAK. C. 07- 2019 ARCH. Č. 20190701012 DATUM 9/2019 VÝKRESU 1
_ _____ ___ m

  
 


