Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6014788/001 (mezi obcí a ČEZ
Distribuce, a. s.) navazuje na odsouhlasenou smlouvu o smlouvě budoucí ze dne 20. 08. 2012. Jedná
se o přípojku nízkého napětí k novému rodinnému domu.
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Situace

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene - služebnosti na pozemku parc. č. 301/3,
v k. ú. Nelahozeves, pro účely zřízení přípojky podzemního vedení nízkého napětí.

Obec Nelahozeves
IČO: 00237094
sídlo Školní 3, 277 51, Nelahozeves,
Zastoupená : Ing. Josef Kebrle funkce: starosta

číslo účtu
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email pro doručení výzvy k vystavení FA
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(jako strana povinná z věcného břemene - služebnosti1 dále jen „Povinná")
na straně jedné
a
ČEZ Distribuce, a. s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145,
IČO 24729035, DIČ CZ24729035
s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583
bankovní spojení: č.ú . 35-4544580267/0100, KB Praha
zastoupená na základě jí písemně udělené platné plné moci
AZ Elektrostav, a.s., se sídlem: Nymburk, Bobnická ulice 2020, 288 02 Nymburk
IČ organizace: 45149909,
DIČ CZ45149909
Společnost je registrována pod spisovou značkou B 1625 ze dne 4.6.1992
u Městského soudu v Praze.
zastoupena Mgr. Martinem Stiborem, vedoucím střediska geodézie a věcných břemen, na
základě platné plné moci ,
(jako strana oprávněná z věcného břemene - služebnosti1 dále jen „Oprávněná")
na straně druhé
(Povinná a Oprávněná společně rovněž jako „Smluvní strany")
uzavřely

níže uvedeného dne1 měsíce a roku tuto:

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-6014788/001
Nelahozeves, kN N,p.č.81/ 5,Zd.Fraczkiewicz H2A6

(dále jen ,rSmlouva")
k provedení ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonťi (energetický zákon), v platném zněn í (dále
jen „energetický zákon"), a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník")
Článek I .
Úvodní ustanovení

1.1.

Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „POS') na území vymezeném licencí na
distribuci elektřiny1 udělenou POS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je
provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a
rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž při výkonu licencované činnosti,
pokud jí dojde k zatížení cizí nemovitosti, je PDS povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno
(služebnost) podle energetického zákona, jako jeden z předpokladťi pro plnění práv a povinností
plynoucích POS z energetického zákona.
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1.2.

Povinná prohlašuje, že je vlastník
- Pozemku parc. č. 301/3, v k.ú. Nelahozeves, obec Nelahozeves1 zapsáno v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj , Katastrální pracoviště Mělník. (dále jen
"Dotčená Nemovitost" nebo též jen "Pozemek")
Dotčená Nemovitost se nachází na území vymezeném licencí1 v němž Oprávněná provozuje distribuční

soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu §
25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Dotčené Nemovitostí zařízení distribuční soustavy.

Článek II.
Předmět Smlouvy

2.1.

Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického
zákona a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti podle § 1257 až 1266 občanského
zákoníku 1 nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a násl.
občanského zákoníku z d5vodu odlišného jejího obsahu a účelu oproti zvláštní právní úpravě
stanovené energetickým zákonem (dále jen „věcné břemeno"). Obsah věcného břemene je
specifikován v článku III. této smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje na Dotčené Nemovitostí ve
prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a k účelu vyplývajícím z přísl.

ustanovení energetického zákona. Povinná se za podmínek stanovených touto smlouvou a
zákonem zavazuje strpět práva Oprávněné plynoucí z věcného břemene a s ním spojených
zákonných omezení a Oprávněná prohlašuje1 že tato práva přijímá a bude je vykonávat za
podmínek sjednaných touto Smlouvou a stanovených zákonem.
2.2.

Povinná výslovně prohlašuje1 že není žádným zp5sobem omezena v právu zřídit k Dotčené
Nemovitosti věcné břemeno1 že Dotčená Nemovitost n~ní není zatížena žádným zástavním1
předkupním 1 či jiným věcným nebo závazkovým právem1 kterým by byl znemožněn účel této
Smlouvy. Povinná prohlašuje, že jí nejsou známy žádné faktické nebo právní vady Dotčené
Nemovitosti, kterými by byl znemožněn účel této Smlouvy.

Článek III.
Specifikace věcného břemene
3.1.

Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Dotčené Nemovitosti, zřizuje k Dotčené
Nemovitosti ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle § 25 odst. 4
energetického zákona, když jeho obsah je v souladu s účelem daným energetickým zákonem a
rozsah jeho výkonu blíže uveden v tomto článku.

3.2.

Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Dotčené Nemovitosti přecházejí i práva
a povinnosti, vyplývající z věcného břemene, na nabyvatele Dotčené Nemovitosti.

3.3.

Smluvní strany se za účelem umístění součásti distribuční soustavy kNN (dále jen „Součást
distribuční soustavy") na Dotčené Nemovitostí a za účelem jejího provozování dohodly na
zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat Součást distribuční soustavy na Dotčené Nemovitostí. Věcné břemeno zahrnuje též
právo Oprávněné provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.

3.4.

Rozsah věcného břemene na Pozemku podle této smlouvy je vymezen v geometrickém plánu č.
849-203/2014, schváleném Katastrálním úřadem pro
středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Mělní~ dne 16.10.2014 pod č. 1002/2014-206 Geometrický plán je přílohou č. 1
této smlouvy a její nedílnou součástí . Veškeré náklady související s vyhotovením geometrického
plánu1 Smlouvy uhradí Oprávněná .

3.5.

Povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Oprávněné, vyplývající z této Smlouvy
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a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, která vede k ohrožení Součásti distribuční
soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné.
3.6.

Věcné břemeno, zřízené touto Smlouvou, se sjednává jako časově neomezené a zaniká
v případech stanovených zákonem.

Článek IV.
Další práva
4.1.

Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Dotčené Nemovitosti dále oprávnění, která jí, jako
PDS přísluší z energetického zákona, především pak:

Vstupovat a vjíždět na Dotčenou Nemovitost v souvislosti se zřizováním, obnovou
a provozováním distribuční soustavy.
4.2.

Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění, popsaných shora, postupovat coby PDS striktně ve
smyslu § 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinné a vstup, na
věcným břemenem Dotčenou Nemovitost, jí bezprostředně oznámit. Po skončení prací je
povinna uvést věcným břemenem Dotčenou Nemovitost do předchozího stavu, a není-li to
možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu předchozímu
účelu nebo užívání a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinné. Po provedení odstranění
nebo okleštění stromoví je Oprávněná povinna na svOj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a
zbytkO po těžbě.

4.3.

Součást distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku se všemi
k ní náležejícími součástmi .

Článek V.
Cena a platební podmínky
5.1.

Věcné břemeno

podle této smlouvy se zřizuje úplatně.

5.2. .

Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1 000,00 Kč (slovy:
jedentisíc korun českých). Oprávněná se zavazuje ve lhOtě do 30 dnO od doručení vyrozumění
o povolení vkladu do katastru nemovitostí uhradit Povinné výše uvedenou náhradu zpOsobem
určeným Povinnou.

Článek VI.
Vklad věcného břemene do veřejného seznamu
6.1

Povinná tímto zmocňuje Oprávněnou, Al.. Elektrostav, a.s., aby jí zastupovala v řízení před
příslušným katastrálním pracovištěm ve věci zřízení práva k Dotčené Nemovitosti podle této
Smlouvy a aby za ní podepsala a podala návrh na vklad práva k Dotčené Nemovitosti. Udělení
zmocnění a jeho přijetí Smluvní strany potvrzují svými podpisy této Smlouvy o zřízen í věcného
břemene. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru
nemovitostí uhradí Oprávněná.

6.2.

Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku
zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitostO.

Článek VII.
Ostatní ujednání
7.1.

Podpisem této Smlouvy Povinná, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajO potvrzuje, že
Oprávněná jako správce údajO splnila vOči subjektu údajO informační povinnost ve smyslu § 11
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajO, v platném znění, týkající se zejména
provádění zpracování osobních dat subjektu údajO v interním informačním systému správce údajO
pouze k účelu danému touto Smlouvou. Povinná, pro případ, že je fyzickou osobou, jako subjekt
údajO rovněž prohlašuje, že si je vědoma všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím
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svých osobních údaja k účelu danému touto Smlouvou. Oprávněná se vači Povinné, je-li fyzickou
osobou, zavazuje při správě osobních údaja Povinné využívat je a nakládat s nimi pouze ke
sjednanému účelu a v souladu se zákonem.
7.2.

Smlouva je sepsána v 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden
stejnopis bude Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o povolení vkladu věcného
břemene do katastru nemovitostí.

Článek VIII.
ujednání

Závěrečná

8 .1.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vale, určitě, vážně a srozumitelně, ani za
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že
Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které
by smluvní strany neujednaly.

8.2.

Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána
za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či
Oprávněná podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže
druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně ve formě sjednané
touto Smlouvou a stanovené zákonem schválí.

8.3.

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

8.4.

Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně
výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ust.anovení občanského zákoníku.
příloha:

- Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 849-203/2014 ze dne 07.10.2014,
potvrzený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne
16.10.2014 pod č . 1002/2014-206.
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Ing. Ja;ef Kebrte

Mgr. Martin Stiror

starosta

Vedc>LK:í střediska G:mézie a věcných
liemen

Povinná

Al Elektrostav, a.s.
Oprávněná
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Nlže uvedeného dne, měslce a roku byla uzavřena mezi smluvnlmí stranami:
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j7}~0, J,bec Nelahozeves se sídlem 277 51 Nelahozeves
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:00237094
Zastupuje M gr. Petra Urbanová funkce starostka

jako strana Budoucí povinná z

věcného břemene,

2. Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 87418, PSČ 405 02
IČ organizace: 24729035,
DIČ: CZ24729035
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 2145
zastoupená na základě jí písemně udělené plné moci číslo 0048/2010 ze dne: 14. 10.2010, (která tvoří
přílohu této smlouvy):
AZ Elektrostav,a.s., se sídlem v Nymburku, Bobnická 2020, 288 01
IČ organizace: 45149909,
DIČ CZ45149909
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1625
zastoupená Martinem Stiborem, vedoucím střediska geodézie a věcných břemen, na základě plné
moci ze dne 14.10.201 O,

jako strana Budoucí oprávněná z věcného břemene,
tato
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

podle ust. § 50a a§ 151n až 151p zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavfená na
ustanovení§ 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění

základě

(dále jen „Smlouva")

Smlouva IV-12-601478BN8003
I.
úvodní prohlášení
ČEZ Distribuce, a.s., jako strana Budoucí oprávněná z věcného břemene, je držitelem licence na
distribuce elektřiny č. 121015583 a dále prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 25 zák. č. 458/2000 Sb.,
Energetický zákon {dále jen EZ) provozovatelem distribuční soustavy (dále jen POS) přímo připojené
k přenosové soustavě elektrizační soustavy české republiky.

(1)

li.
Právní stav v katastru nemovitostí
Strana Budoucí povinná z věcného břemene je, dle zápisu v katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem Mělnlk , na LV č. 10001 pro obec Nelahozeves a k.ú. Nelahozeves,
vlastníkem Dotčené nemovitosti nebo spoluvlastníkem Dotčené nemovitosti, a to:
pozemku p.č. {druh pozemku) 301 (ostatní plocha), další údaje dle LV 10001 v rozsahu podílu
111 vzhledem k celku

( 1)

(dále jen „Dotčená nemovitosť').
Ill.
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy na zřízení věcného
břemene (dále jen „Vlastní smlouva") na Dotčené nemovitosti, jímž dojde k zajištěn í strpění
umístění, zřízení a provozování dále specifikovaného zařízení distribučn í soustavy na Dotčené
nemovitosti, neboť k legální realizaci předmětného záměru energetický zákon výslovně vyžaduje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

(1)

(2)

Zařízením distribuční

soustavy se pro

účel

Smlouvy, jakož i Vlastní smlouvy,
stavba:

Nelahozeves,kNN,p.č.8115,Zd.Fraczkiewicz

(dále jen „Stavba") .
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konkrétně

rozumí

Pro účel územního a stavebního řízení Budoucí povinný podpisem Smlouvy též uděluje Budoucímu
oprávněnému souhlas k umístění a k realizaci Stavby na Dotčené nemovitosti a to v rozsahu dle
přiloženého situačního snímku, jež je nedílnou součástí této Sm louvy. Souhlas Budoucího
povinného dle předchozí věty se rovněž vztahuje na nezbytný vstup a vjezd Budoucího
oprávněného, popřípadě jím prokazatelně pověřených třetích osob, na Dotčenou nemovitost a to
pouze v souvislosti s činěním úkonů souvisejících s přípravou Stavby, její realizací a jejím uvedením
do provozu.
Budoucí povinný prohlašuje, že na Dotčené nemovitosti neváznou žádné závazky a ani právní vady,
které by bránily účelu této Smlouvy a jejímu platnému uzavření.
Strana Budoucí pownaá z věcného břemene prohlašuje, že zřízení věcného břemene podle této
smlouvy schválilai ~1f~?c1'tfce dne .........l.!: .. f......4.R./J...-:„... ve smyslu ust, §102 odst. 3 zákona číslo
128/2000 Sb. , o obcích.

IV.
Práva a povinností smluvních stran
Budouc í oprávněný se oproti souhlasu udělenému Budoucím povinným zavazuje, že na Dotčené
nemovitosti bude do vlastnických práv a oprávněných zájmů Budoucího povinného zasahovat pouze
v nezbytné míře a bude si počínat tak, aby na majetku Budoucího povinného nedocházelo ke
škodám. Dojde-li přesto Budoucím oprávněným , případně jím pověřenými třetími osobami, k zásahu
do Dotčené nemovitosti nad smluvně sjednaný rámec, případně ke vzn iku škod na majetku
Budoucího povinného, zavazuje se Budoucí oprávněný pro takový případ k neprodlenému uvedení
Dotčené nemovitostí do původního stavu a ve vztahu ke škodám na majetku k neprodlené finanční
náhradě. Budoucí oprávněný se rovněž zavazuje k tomu, že Budoucímu povinnému bude své vstupy
na Dotčenou nemovitost bezprostředně oznamovat, případně zajistí, aby tak čin ily i jím pověřené
osoby.

Budoucí povinný rovněž uděluje Budoucímu oprávněnému souhlas k tomu, aby stejnopis této
Smlouvy použil při správním řízení před přís lušným stavebním úřadem jako doklad o vyjádření
vlastníka Dotčené nemovitosti k umístění a provedení Stavby na Dotčené nemovitosti.
Budoucí povinný se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů od učinění prokazatelné výzvy Budoucím
oprávněným, učiněné jím ve lhůtě do jednoho roku od uvedení Stavby do provozu, uzavře
s Budoucím oprávněným za podmínek sjednaných touto Smlouvou Vlastní smlouvu, jíž zříd í ve
prospěch Budoucího oprávněného věcné břemeno spočívaj ící :
•
•

v právu Budoucího oprávněného k umístění, zřízen í a provozován í Stavby na Dotčené
nemovitosti,
v povinnosti Budoucího povinného a každého dalšího vlastníka Dotčené nemovitosti strpět
umístění, zřízení a provozování Stavby na Dotčené nemovitosti se všem i s tím spojenými
zákonnými právy, povinnostmi a omezeními.

že se výzva dle předchozího odstavce nepodaří Budoucímu povinnému prokazatelně
dohodly se smluvní strany na tom, že za okamžik doručen í bude oběma stranami považován
poslední den úložní lhůty doporučeně poštou odeslané listovní zásilky, stanovený oprávněným
držitelem poštovní licence.
V

případě ,

doručit,

v.
Rozsah, obsah a trvání věcného břemene
Účastníci Smlouvy se dohodli, že rozsah věcného břemene na Dotčené nemovitosti nepřekročí
rámec barevně vyznačený na situačním snímku, jež je nedílnou součástí této Smlouvy.

Rozsah věcného břemene stavby:
kabelové vedení NN
Celková výměra předpokládaného rozsahu

věcného břemene

je cca 3bm

=1,95m2.

Účastníci Smlouvy vyslovují souhlas s tím, že přesný rozsah zatížení Dotčené nemovitosti věcným
břemenem , s respektováním rozsahu dle předchozí věty, bude stanoven na základě geometrického
plánu pro vyznačení věcného břemene, který bude nedílnou součástí Vlastní sm louvy. Geometrický

plán pro vyznačen í věcného břem ene bude zhotoven po dokonče ní Stavby po vypracování
geometrického plánu skutečného provedení Stavby, a to na náklady Budoucího oprávněného z
věcného břemene , který předmětný geometrický plán zajistí.
12-6014 788/VB003
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Budoucí povinný se zavazuje, že za podmínek sjednaných touto Smlouvou
na dobu neurčitou .

zřídí

ve Vlastní smlouvě

věcné břemeno

VI.
Cenová povaha věcného břemene
Věcné břemeno specifikované v čl. V. této Smlouvy bude zřízeno úplatně.
Finanční náhrada za zřízení věcného břemene na Dotčené nemovitosti se s účastníky Smlouvy pro
uzavření Vlastní smlouvy sjednává dohodou dle majetkového podílu ve výši 1000 Kč (slovy:
jedentisíc korun českých) . Při sjednání výše náhrady dle předchozí věty bylo účastníky vycházeno z
předpokladu maximálního celkového rozsahu věcného břemene podle článku V, odstavce 2
Smlouvy. Takto stanovená cena věcného břemene je včetně daně z přidané hodnoty dle zákonné
sazby platné ke dni uzavření smlouvy. Budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen ji vyplatit
Budoucímu povinnému z věcného břemene ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Vlastní
smlouvy s vyznačenou doložkou o provedení vkladu práva odpovídající věcnému břemeni dle
Vlastní smlouvy do katastru nemovitostí na adresu strany Budoucí oprávněné.

VII.
Společná

a závěrečná ustanovení

Budoucí povinný se zavazuje, že v případě převodu Dotčené nemovitosti převede smluvně na
nového nabyvatele závazek plynoucí z této SOBS a v případě porušení tohoto ustanovení se
zavazuje uhradit Budoucímu oprávněnému veškeré škody vzniklé v souvislosti s tímto konáním.
Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran .
Smluvní strany se zavazují svého právního nástupce seznámit s obsahem této smlouvy.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Budoucí oprávněný obdrží dvě vyhotovení a
Budoucí povinný jedno vyhotovení.
Změny

a doplňky Smlouvy jsou možné pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných
smluvními stranam i, a to pod sankcí neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní
úkony směřujíc í ke zrušení Smlouvy.

oběma

Tato Smlouva zaniká v případě, že při realizaci Stavby nedojde k omezení Dotčené nemovitosti dle
této Smlouvy nebo nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, resp. stavebního
povolení týkajícího se Stavby.
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich svobodné, vážné,
že ji uzavírají dobrovolně, na důkaz čehož připojují své podpisy.

určité

a srozumitelné
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ohy:

Plné moci
mapka
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f. /. ifJl.1/

Budoucl povinný:
Obec Nelahozeves

dtttz~

V Nymburku

/

Dne:

2 O-08- 2012

Budoucí oprávněný
ČEZ Distribuce, a.s.

Mgr. Petra Urbanová

Zmocněný zástupce:

starostka

Martin Stibor
Vedoucí střediska geodézie a

věcných břemen

AZ Elektrostav, a.s.
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Obec Nelahozeves
Školní 3, 277 51 Nelahozeves

Usneseníč.18/7/2012

ze zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 31. 07. 2012

Smlouvy o

uzavření

budoucí smlouvy o zřízení věc.
6014788/VB003

břemene č.

IV-12-

Zastupitelstvo obce schválilo sm louvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. břemene č. IV-12-

6014788/VB003.

Pavel Matoušek

Jaroslav Král

ověřovatel

ověřovatel

Mgr. Josef Kukla
místostarosta

Tel: 315 785 059, 315 785 290, email: obec@nelahozeves.cz

