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S m l o u V a 0 zřízení služebnosti (dále jen „smlouva“)

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného podle §125k7 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, V platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřely smluvní strany

 

1. Městská část Praha-Libuš

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

IČO: 00231142 DIČ:CZ 00231142

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

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

dále jen „povinný“, na straně jedné,

a

2. Vimbau s.r.o.

se sídlem: Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 28208838 DIČ:CZ28208838

vedená V obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 132828

zastoupená: Ing. David Kučera, na základě plné moci

dále jen „oprávněný“, na straně druhé,

Cl. 1.

Povinný prohlašuje, že vykonává v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

znění pozděj ších 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. 557/52, 557/94 a 557/95 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, Katastrální pracoviště Praha.

(služebná nemovitost)

Čl. II.

Oprávněný prohlašuje, že je vlastníkem rozvodného tepelného zařízení (dále též „RTZ“),

uloženého do pozemků parc. č. 557/52, 557/94 a 557/95 Všechny V k. ú. Libuš, obec Praha.

Cl. III

1. Povinný, který je vlastníkem, resp. svěřeným správcem služebně nemovitosti - pozemků

parc. _ě. 557/52, 557/94 a 557/95 Všechny v k. ú. Libuš, obec Praha, zřizuje ve prospěch

oprávněného — společnosti Vimbau s.r.o., se sídlem: Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 - Nové

Město, IČO: 28208838, Služebnost, obsahující právo oprávněného uložit do pozemků parc.č.

557/52, 557/94 a 557/95 Všechny v k. ú. Libuš, obec Praha, rozvodné tepelného zařízení,

vstupovat a vjíždět na ně za účelem užívání, zabezpečování provozu a provádění oprav a údržby

RTZ. Rozsah služebnosti je vyznačen v geometrickém plánu č. 1798-26/2016, potvrzeném

Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pod č. PGP-

4109/2019-101 dne 5.9.2019, který je nedílnou součástí této smlouvy, dále jen „služebnost“.

2. Oprávněný práva odpovídající služebnosti přijímá a povinný jako vlastník služebných

pozemků je povinen tato práva strpět.

Čl. IV.

Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou.

Cl. V.
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Oprávněný je povinen:

l. Oznámit V předstihu 48 hodin povinnému potřebu vstupu a vjezdu na pozemky za účelem

zajištění provozu, údržby a oprav RTZ. Bez předchozího oznámení může oprávněný vstupovat

nebo vjíždět na pozemky pouze za účelem odstranění havárie RTZ, a to V případě, že hrozí

nebezpečí z prodlení.

2. Po ukončení prací na pozemcích uvést pozemky do původního stavu provedením rekultivace a

není-li to možné anebo účelné poskytnout povinnému náhradu dle obecně závazných předpisů o

náhradě škody. Povinnému nepřísluší náhrada ušlého zisku.

Cl. VI.

1. Služebnost se zřizuje jako úplatná Celková jednorázová úplata za zřízení služebnosti je

tvořena z ceny služebnosti určené znalcem, znalečného, tj. ceny za vypracování znaleckého

posudku, a zákonem stanovené DPH. Dále je oprávněný povinen uhradit náklady spojené

s návrhem na vklad práva odpovídajícího
služebnosti, zřizované touto smlouvou, kpozemkům

do katastru nemovitostí podaný
příslušnému katastrálnímu

úřadu.

2. Výše úplaty za zřízení služebnosti je určena dle zásad uvedených v ustanovení zák. č.

151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování

majetku), vplatném znění, a dle sdělení Ministerstva financí ČR čj. 162/38024/199
9 ze dne

11.5.1999 V aktualizované
m znění, a to znaleckým posudkem Ing. Jaroslavy Hromádkové ze dne

24.6.2021, č. 5016/40/2021.

3. Výše úplaty za zřízení služebnosti je 40.395,- Kč bez DPH (slovy:

čtyřicettisíctři
stadevadesátpět

korun českých). Oprávněný je povinen uhradit částku + DPH
ve výši

8.482,95 Kč, znalečné ve výši 4.000,- Kč a kolek ve výši 2.000,-Kč na základě povinným

vystavené a oprávněnému
zaslané faktury - daňového dokladu. Povinný vystaví pro oprávněného

řádný daňový doklad - fakturu, dle zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném

znění, s datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni vystavení faktury. Faktura bude vystavena do

15 dní od podpisu smlouvy.

4. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet povinného. V

případě prodlení se zaplacením ceny se oprávněný zavazuje zaplatit povin
nému smluvní pokutu ve

výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, minimálně však 300,00 Kč.

Čl. VII.

Tato smlouva o zřízení služebnosti zanikne zrušením nebo zánikem RTZ,
popř. dohodou smluvních

stran.

.
Čl. VIII.

1. K nabytí práv odpovídajících
služebnosti je potřebný vklad do katastru nemovitostí u

Katastrálního
úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

2. Na základě této smlouvy zapíše Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální

pracoviště Praha, služebnost na pozemcích parc.č. 557/52, 557/94 a 557/95 všechny v k. ú. Libuš,

obec Praha, ve prospěch oprávněného
— společnosti Vimbau s.r.o., se sídlem: Jungmannova

36/31, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 28208838, spočívající v právu uložit do pozemků

parc.č. 557/52, 557/94 a 557/95 všechny v k. ú. Libuš, obec Praha, rozvodné tepelného

zařízení, vstupovat a vjíždět na ně za účelem užívání, zabezpečování
provozu a provádění oprav a

údržby RTZ. Rozsah služebnosti je vyznačen v geometrickém
plánu č. 1798-26/2016,

potvrzeném

Katastrálním
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pod č. PGP-

4109/2019-10
1 dne 5.9.2019, který je nedílnou součástí této smlouvy.
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3. Návrh na vklad Katastrá
lnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrál

ní pracovišt
ě Praha,

po dohodě smluvníc
h stran pod

á povinný,
a to nejpozděj

i do 60 dnů ode dne uzavření
této smlouvy.

Čl. IX.

1 Tato smlouva
nabývá platnosti

dnem jejího podpisu
a účinnosti

dnem uveřejněn
í V registru

smluv v případě,
že se na ní podle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštníc
h podmínk

ách účinnosti

některýc
h smluv, uveřejňo

vání těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru

smluv), ve znění

pozdějšíc
h předpisů,

vztahuje
povinnost

uveřejnění
. Jinak nabývá účinnosti

dnem jejího podpisu

oběma smluvním
i stranami.

V případě
povinnost

i uveřejněn
í smlouvy

dle zákona o registru
smluv

se strany dohodly,
že tuto smlouvu

zašle k uveřejněn
í V registru s

mluv povinný.

2. Tato smlouva
může být změněna

nebo doplněna
se souhlase

m obou smluvníc
h stran, a to

pouze formou písemnýc
h číslovan

ých dodatků.

3. Tato smlouva
je vyhotove

na v 4 stejnopis
ech, znichž

povinný
obdrží 2 stejnopis

y,

oprávněn
í společně

l stejnopis
a l stejnopis

je určen pro potřeby
Katastrál

ního úřadu pro hlavní

město Prahu, Katastrál
ní pracovišt

ě Praha.

shodně prohlašuj
í, že tato smlouva

byla uzavřena
podle jejich pravé a

4. Oprávněn
í a povinný

'

dobrým
mravům

a neodporu
je

svobodn
é vůle, určitě, vážně a srozumit

elně. Smlouva
se nepříčí

zákonu. N
a důkaz toho připojují

své podpisy.

5. Smluvní
strany výslovně

souhlasí
s tím, aby tato smlouva

byla uve
dena v Centrální

evidenci

smluv (CES), která je veřejně
přístupná

a která obsahuje
údaje o smluvníc

h stranách,
číselné

označení
této smlouvy,

datum, jejího podpisu
a text této smlouvy.

6. Smluvní
strany prohlašuj

í, že skutečnos
ti uvedené

v této smlouvě
nepovažu

jí za obchodní

tajemství
ve smyslu § 504 zákona č.89/201

2 Sb., občanský
zákoník,

a udělují svolení k
jejich užití

a zveřejněn
í bez stanovení

jakýchko
li dalších p

odmínek.

7. Povinný
tímto potvrzuje

, že uzavření
této smlouvy

schválila
Rada MČ Praha-Li

buš

usnesen
ím č. 183/202

1 ze dne 2.8.2021
.

Příloha č.1: geometri
cký plán č. 1798—26/

2016

V Praze dne: ' 2 '11 I 2021
.

za oprávněného: . , /

za povinného
: „

   
  

 

Mgr/šíří
Koubek,

lng. Davi
d Kučera

měštská
část Prah

Vimbau
s.r.o.

/
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosavadní stav Nový stav

Označení Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra porosty Druh pozemku Typ stavby Způs. Porovnání se stavem evidence právních vztahů

pozemku __ pozemku určen! DH přechází z pozemku Číslo listu Výměra dílu Označení

parc. číslem 7nhmh využit! parc. čfslem Znůsob vyulifi Způsob VWŽŘÍ Wmé’ označeného V vlastních/( dilu
: : 2 katastru dřívějšl poz. :

ha i n3 ha 5 m nemovitostí evidenci "“ ; mz

557/53 557/55 969

557/52 3 ' 557/52 849 ;

557/94 557/94 549

557/95 ;" ‘ 557/95 849        
Oprávněný : dle smlouvy o Zřízen! věcného břemene

Druh věcného břemene :

Seznam souřadnic (S—JTSK)

Souřadnice pro zápis do KN

dle smlouvy o zřízen/ věcného břemene

Seznam souřadnic ($“—JTSK)

Souřadnice pro zápis do KN

     

Seznam souřadnic (S—JTSK)

Souřadnice pro zápis do KN

 

0. bodu Y X kód kv. 6. bodu Y X kód kv. č. bodu Y X kód kv.

7768—73 740764.70 705223757 3 225 740773.60 705220903 3 249 74074320 705224070 3

207 740748.72 105279248 3 226 74071704 705227500 3 250 74074547 705224765 3

202 740746.20 705279280 3 227 740774.48 105227447 3 257 740744.56 705224384 3

203 740749. 72 705219559 3 228 74071797 105222061 3 252 74074300 705224774 3

204 74074639 705279448 3 229 74071549 105222078 3 253 74074064 105224682 3

205 740748.83 705279540 3 230 740779.72 705223257 3 254 740747.65 705225737 3

206 740748.77 705279675 3 237 74077723 705223269 3 255 740739.63 705225328 3

207 740744.80 705279462 3 232 740778.53 705224090 3 256 740756.77 705225587 3

208 740744.80 705279772 3 233 74077777 105224709 3 257 740756.64 705225977 3

209 740747.90 105219466 3 234 740777.70 705224503 3 258 74075755 705225972 3

270 740747.85 705279727 3 235 740778.97 705224487 3 259 740758.73 105225902 3

271 740733.92 705279430 3 236 740727.57 705224389 3 260 740767.75 705225725 3

212 740733.87 105219687 3 237 740722.07 705224778 3 267 74075880 705225024 3

273 740724.52 705279364 3 238 740779.53 705224056 3 262 740763.22 105224562 3

274 740724.45 7052796. 74 3 239 74072008 705225077 3 263 74076067 705224498 3

275 74072030 105279368 3 240 74072081 105225043 3 264 740763.72 705224779 3

276 74072054 105219578 3 247 740723.77 705224757 3 265 740767.07 105224718 3

278 74071693 105279662 3 242 740723.33 705225070 3 266 740763.62 705223795 3

219 740773. 74 705279772 3 243 740727.47 705224736 3 267 74076096 705223663 3

220 740777.72 705279493 3 244 74072727 105224084 3 268 740767.28 705223589 3

227 740777.77 705279547 3 245 740737.95 705224795 3 269 740767.97 705223544 3

222 740770.95 7052196. 75 3 246 740737.39 705225042 3 270 740764.25 705223793 3

223 740777.77 705279724 3 247 740739.24 705225042 3 277 740764.38 705223526 3

224 74077599 705220868 3 248 74074243 705224257 3      
 

GEOMETRICKÝ PLÁN

pro

vymezen/' rozsahu věcného břemene

k části pozemku ( teplovod)

cena.-id.; plán wem úředně oprávněný “wacky inženýr: Siehopís mm úředně oprávněný mměmčřický hlenýr:

 

 

 

 

Jm‘m" Wm” Ing. Miroslav Franz/ Jm’ mmm Ing. Miroslav Franzl

Civic pdolky “(mu úředně. oprávněných Číslo položky zeman-u úředně oprávněných

zeměmiňckých iuhny'rů: 643/7995 zeměmčňckých inženýrů: 643/1995

pm: 3.9.2019 Cida: 931/2019 Due: 5.9.2019 cue: 951/2019

Tento piána v —' “ ' '4 padnbě *Nflcflw‘lmi u přamsll odpovídá právni-n předpša'm-u.
 

v dokumentaci kdlcah'filnflw úřadu.

 

 

 

 

 

 

Vyhotovitel: lng. Miroslav Franz!

Zdoňld 8, Praha 4

tel.: 508 777 7.97

Črslo plánu: Í798—25/20 75

Okres:

Obec: Praha

Kat. územi: Libuš

Mapový list: Praha 5—5/2 7
 

 “ r ”7'0 .

seznámil se v terénu : průběhem navrhavcných mých hranic,

Men! Wy umučeny přodwsuným způsobem:  

Katastrální úřad mm;! l očíslwónim parcel.

KU pro hlavní město Prahu

KP Praha

ln . Ludmila Hozová

P P-4109/2019-101

2019.09.05 07:07:06 CEST
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