
SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č.

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, a v

návaznosti na ustanovení §1257 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3 — Žižkov, PSČ 130 00

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623

bankovní spojení: PPF banka, a.s.

číslo účtu:

zastoupená na základě Plné moci ze dne 28.4.2017

společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku

233/15, PSČ 106 00

zastoupena Soňou Plíhalovou na základě Plné moci ze dne 31.5.2017

IČ: 257 40 253

DIČ: CZ25740253

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

5803

adresa datové schránky pro vyrozumění o vkladu: ffjsu3c Městská část p,aha_K„„ra„ce

_ ' .. . . _ , ., ' Doručeno: 02.02.2018

jako opravnena osoba (dale jen „Opravneny") 18 002 9 00

IISÝY 7 přílohy

Hill Ill mumummmmu

a

2. Městská část Praha - Kunratice , II

se sídlem: K Libuši 7, Praha 4, PSČ 148 00 mossesebasdaag

IČ: 002 31 134

DIČ: 0200231134

bankovni spojeni: Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4

číslo účtu: ?“““““““““““

zastupuje: Ing. Lenka Alinčová, starostka

     

 

         

jako obtížená osoba (dále jen „Obtížený“)

(Oprávněný a Obtížený jednotlivě dále jako „Smluvní strana“ společně „Smluvní strany"),

takto:

ČI. |.

Definice

Pro účely této smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

- Podzemním komunikačním vedením veřejné komunikační sítě jsou ochranné HDPE

trubky pro optický kabel + optický kabel.

Čl. ll.

Uvodní ustanovení

1. Oprávněný je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících

zákonů (dále jen „Zákon“).
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2. Obtížený výslovně prohlašuje, že mu byl v souladu se zákonem č.172/1991 Sb., o

přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších

předpisů, a v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/ 2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se

vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění, svěřen majetek, a to pozemek parc. č.

2343/134 zapsané na LV č. 1812 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální

pracoviště Praha, pro katastrální území Kunratice, obec Praha (dále jen „Pozemek“).

3. Oprávněný zřídil na Pozemku na základě územního rozhodnutí stavbu podzemního

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením 11010-062146,

048_215_FTTH_A_RD Pelnář_Kunratice_OK, vjejímž rámci bylo na Pozemku umístěno

Podzemní komunikační vedení.

Podzemní komunikační vedení je ve vlastnictví Oprávněného.

Čl. III.

Zřízení služebnosti

1. Obtížený zřizuje ve prospěch Oprávněného:

služebnost spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního

komunikačního vedeni k Pozemku, v rozsahu vymezeném v Geometrickém plénu č. 3342-

100/2017 vypracovaném paní Zuzanou Ulrichovou, Koněvova 108, Praha 3, 130 00, který

byl potvrzen Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha dne

13.10.2017 (dále jen „Geometrický plán“), který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této

smlouvy. Služebnost zahrnuje též právo provádět na Podzemním komunikačním vedení

úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti (dále jen „Služebnost“).

2. Oprávněný Služebnost přijímá a Obtížený je povinen ji strpět.

3. Věcné břemeno se zřizuje po dobu existence Podzemního komunikačního vedení a

zaniká jen v případech stanovených zákonem.

ČI. IV.

Jednorázová náhrada

1.Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 600,- Kč, slovy: jeden tisíc šest

set korun českýchmJednorázová náhrada dle předchozí věty je náhradou za veškerá

omezení vlastnického práva Obtíženého související s umístěním Podzemního

komunikačního vedení na Pozemku, a to:

- služebnost k Pozemku parc. č. 2343I134 za jednorázovou náhradu ve výši

1 600,- Kč slovy jeden tisíc šest set korun českých, délka trasy 8 bm

(200,- Kč/bm)

K jednorázové náhradě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným

právním předpisem.

2. Jednorázovou náhradu dle předchozího bodu této smlouvy uhradí Oprávněný Obtíženému

na základě daňového dokladu, přičemž Obtížený je oprávněn vystavit daňový doklad až

poté, co bude Obtíženému doručeno vyrozumění o provedení vkladu služebnosti dle této

smlouvy do katastru nemovitostí. Daňový doklad bude vystaven se splatností 60 dnů ode

dne jeho doručení, bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

DPH“), dále bude obsahovat číslo stavební akce 11010-062146, 048_215_FTTH__A_RD

Pelnář_Kunratice_OK dle čl. II bodu 3 této smlouvy a Obtížený jej zašle na adresu Ceská

telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 — Zižkov, PSC 130 00.

Dnem poskytnutí Služebnosti pro účely daně z přidané hodnoty a tedy dnem uskutečnění

11010-062146, 048_215_FTTH_A_RD Pelnář_Kunratice_OK
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zdanitelného plnění je den doručení vyrozumění o provedeni vkladu Služebnosti dle této

smlouvy do katastru nemovitostí.

Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než Oznámený účet, Oprávněný je oprávněn

poukázat příslušnou platbu na kterýkoli Oznámený účet Obtíženého. Uhrada platby na

kterýkoli Oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je

Smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a Zákona o DPH způsobem

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Obtížený je nespolehlivým plátcem, nebo má-lí

být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Obtíženým (plátcem DPH) v tuzemsku

poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem

platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zékona o DPH), je Oprávněný oprávněn zadržet z

každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž

k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za Obtíženého příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto

článkem je úhrada zdanitelného plnění Obtíženému bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj.

pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj.

základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a Obtíženému nevzniká žádný nárok na

úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí

vůči Oprávněnému, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem

daně.

čl. v.

Práva a povinnosti oprávněného a Obtíženého

1. Práva a povinnosti Oprávněného vyplývají ze Zákona, z této smlouvy a ze zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

2. Oprávněný je povinen oznámit Obtíženému každý vstup na Pozemek, včetně oznámení

činností, které v této souvislosti budou na Pozemku vykonávány. Oznámení musí být

učiněno písemnou formou na adresu Obtíženého uvedenou v této smlouvě, a to s

dostatečným předstihem.

3. Oprávněný je povinen při výkonů svých oprávnění stanovených v Zákoně šetřit práv

Obtíženého. Při vstupu na Pozemek je Oprávněný povinen počínat si tak, aby nedocházelo

ke škodě na Pozemku, po skončení prací je Oprávněný povinen uvést Pozemek do

předchozího, popřípadě náležitého stavu a nahradit škodu způsobenou provedením prací.

4. Obtížený bere na vědomí existencí ochranného pásma Podzemního komunikační vedení

podle § 102 odst. 1,2 Zákona a omezeni z něj vyplývající.

ČI. VI.

Vklad Služebnosti do katastru nemovitostí

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Služebnost nabude Oprávněný dnem vkladu

Služebnošti do katastru nemovitostí.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že návrh na vklad Služebnosti předloží v zastoupení

účastníků příslušnému katastrálnímu úřadu Oprávněný, a to do 60 dnů ode dne uzavření této

smlouvy.

3. Obtížený podpisem této smlouvy uděluje Oprávněnému ve smyslu ustanovení § 441 a

nás|. Občanského zákoníku plnou moc k podání návrhu na vklad práva odpovídajícího

Služebnosti dle této smlouvy do katastru nemovitostí.

4. Náklady spojené s vyhotovením této smlouvy, Geometrického plánu a náklady spojené se

správním poplatkem na vklad Služebnosti do katastru nemovitostí, se zavazuje uhradit

Oprávněný.
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ČI. vu.

Závěrečná ustanovení

1 . Tato smlouva nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3. Smluvní strany se dohodly, že lhůta podle § 633 odst. 1 Občanského zákoníku se

prodlužuje na 10 let.

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost

této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy

a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

5. Odpověď Smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo

odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění

podmínky nabídky.

7. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze

stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu

nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném městskou

částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení

smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může

být bez jakéhokoli omezeni zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části

Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných

příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě

nepovažují za obchodni tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a 2985 občanského zákoníku.

A udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.

9. Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,

po jednom obdrží každá smluvní strana a jeden stejnopis bude Oprávněným použit pro

účely zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.

Součástí této smlouvy jsou její přílohy, tj.:

Příloha č. 1 Geometrický plán č. 3342-100/2017

Příloha č. 2 Plná moc ze dne 28. 4. 2017 pro TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

Příloha č. 3 Plná moc ze dne 31. 5. 2017 pro Soňu Plíhalovou

V Praze dne ......29. Í.U1.Í..2.U18 V Praze dne ZZZa/f

Oprávněn'ýr“ » ' ' ~ '- , * * Obtížený:

» m

Za Česká telekomunikační ' frastĚlera Mestska častPrahaKunratl2

a.s. Ing. Lenka Alinčová, starostka

TEMO-TELEKOMUNIKAC ,a.s.

Soňa Plíhalová, na základe Plné moci
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav

Označenl Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs. \ Porovnénl se síavem evidence fávnloh vztahů

pozemku pozemku určení on přechází z pozemku Člslo listu Výměra dllu Označení

parc číslem Způsob využití parc. číslem Způsob využití Způsob využití výměr ' “ v vlastnictví dílu

ha .' m2 ha E rnz katasltm dfw01§1p01. ha : m 2

: : nemovtlosíl ev1denc1 ;

i I I i I

I | 1 \
\

1 \ 1 I \

2343/134 : ; ; ; 2343/134 I812 ;

1 \ í \ \

\ í \ \ \

\ \ . \   
Oprávněný : dle smlouvy

Druh věcného břemene : dle smlouvy

(
_

          

 

GEOMETRICKÝ PLÁN

pro

vymezení rozsahu věcného břemene

Gcametrkký pun ověřil \in-dn! oprívulný umřmčřický inženýr: Slcjnnph ovčřll úředně oprivnlný zcmčmiřický inknýr:

 

Jméno. příjmcní' Jméno. příjmení:

Ing. Tomáš Mojžíšek
 

 

 

  

ing.Tomáš Mojžíšek

tile 10- 'fcdě ráč'h Čílo Izky 'icdne rúě'h

„gamma " “*“ “' “y“ 2497/2010 umtlmi‘fl; “" “' ““ 2497/2010

DM 10.10.2017 CW 1733/2017 Dn“ fl}. /p „„za/ř 05"“ 7712/1047!

Nňkžiwsunilpřcsnoslí odpovídá právnímpfcdpisům. Tento ' ' odpovídá_, ' ' ' píánuv ' ' ' ' 1lan/době ' ‘ '

v dokumentaci katastrálního úřadu.

 

Vyhotoviíelz Zuzana Ulrichová

 

 

 

Koněvova 108, Praha 3

tel.732 588 266

1Co 74877747

Číslo plánu: 3342—100/201 7

Okres: ----

Obec: Praha
 

Kat. úmmí: Kunratice

 

Mapový, 1151; P[aha 5-5/31 
 É r War '

seznámil se v terénu : pri-během navrhovaných nových hranic,

které byly označeny předepsaným způsobem:  

Katastrální 11m :ouhluí : očhloviním parcel.

KU ro hlavní město Prahu

KP raha

ln .Ludmila Hozová

P P-4726/2017—101

2017.10.13 09:50:32 CEST

Ověření m]noplsu geometrického plinu v listině podobě.
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Seznam souřadnic (S—JTSK)

Seznam souřadnic pro zápis do KN

Cb. Y X kód kv. C1

10 739436.43 105105839 70 73/3

1 1 739435.94 105105838

12 739436.61 105105930

13 739436.11 105105938

14 739437.50 105106675

15 739437.00 105106681

16 739437.62 1051067153

17 739437.12 105106769

7077/3  

U
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ČESKÁ

TELEKOMUNIKAČNÍ

K

_mmm“ “"“
Evidenčníčislo: PR1848/2017

PLNÁ moc

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6,

 

IČ: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem vPraze, odd. B, vložka 20623, za kterou jednají Ing. Martin Vlček, předseda
představenstva a Ing. Petr Slováček, místopředseda představenstva (dále jen

\

) „Zmocnitel“),

zmocňuje tímto

společnost TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Záběhlického 'zámku 233/15,
Praha 10, IČ: 25740253, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, odd. B, vložka 5803 (dále jen „Zmocněnec"),

k tomu, aby na základě Rámcové smlouvy o dílo voblastí výstavby, údržby, oprav,
zřizování a zajišťování služeb veřejné komunikační sítě Zmocnítele uzavřené mezi
Zmocnítelem a Zmocněncem (dále jen „Smlouva")

zastupoval Zmocnítele a jednal jménem Zmocnítele přl jednání s příslušnými správními
orgány státní a místní správy, orgány místní samosprávy, jakož i s fyzickými a právnickými
osobami vrámci vykonávání činností Zmocněnce jakožto Zhotovítele podle Smlouvy na
území České republiky, a sice k tomu, aby Zmocněnec: -

oznamoval jménem Zmocnitele všem Zmocněnci známým dotčeným vlastnpřípadně správcům nebo uživatelům nemovitostí, vstup čívjezd na jejich nemovitost a

odst. 12 Zákona o elektronických komunikacích,
upozorňoval vlastníky dotčených nemovitostí, pokud na nemovitosti již podle
informace Zmocnltele vázne věcné břemeno ve prospěch Zmocn

projednával s vlastníky dotčených nemovitosti zřízení věcných břemen k pozemkům či
stavbám dotčeným prováděním Smlouvy, a to v souladu se Smlouvou, a činil veškeré
právní úkony směřující ke služebnostem k nemovitostem dotčeným prováděnímSmlouvy rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu, a to v souladu se Smlouvou, jakož i
projednával s vlastníky dotčených nemovitostí umístění koncového bodu veřejné
komunikační sítě,

pozemkům či stavbám dotčeným prováděním Smlouvy, v souladu se Smlouvou,
přičemž je oprávněn v takovych smlouvách sjednat závazek k tíží Zmocnítele, jehož
výše nepřesáhne 200.000,— Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých),uzavíral jménem Zmocnítele s třetími osobami smlouvy o stanovení rozhraní veřejné
komunikační sítě,

zastupoval Zmocnítele v řízení o povolení vkladu, výmazu či záznamu služebnosti
před příslušným katastrálním úřadem,
činil Veškerá právni jednání, a to včetně přebírání písemností, směřující k vydánírozhodnutí o umístění stavby či územního souhlasu ve vztahu ke všem částem dílapodle Smlouvy, a to včetně zajištění vydání veškerých správních rozhodnutí, povolení,souhlasů a vyjádření orgánů veřejné správy, správců sítí, vlastníků či uživatelů
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. nemovitostí, a vyhotovení dalších příslušných podkladů, jež jsou pro vydání takového

rozhodnutí o umístění stavby či územního souhlasu potřebné,

. činil jménem Zmocnitele oznámení vůči příslušnému stavebnímu úřadu o záměru

Zmocnitelezapočlt s užíváním stavby ve smyslu ustanovení § 119 zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

. zastupoval Zmocnitele při závěrečné prohlídce stavby ve smyslu ustanovení § 120 odst.

1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

. prováděl vytýčení inženýrských sítí v konkrétním místě stavby a vyjadřoval se k existencí

jím budované komunikační sítě,

. projednával podmínky stanovené ve správním řízení, týkající se zvláštního užívání

dotčených nemovitostí, činil veškeré právní úkony směřující k vydání veškerých správních

rozhodnuti, povolení, souhlasů a vyjádření orgánů veřejné správy, správců síti, nebo

vlastníků či uživatelů nemovitostí, která jsou nezbytná k provedení Díla dle Smlouvy,

. zastupoval Zmocnitele zejména před příslušnými správními orgány, jakož i před orgány

samosprávy při ohlašování havárií a poruch na veřejné komunikační síti a takové havárie

a poruchy na veřejné komunikační sítí následně opravoval,

. zastupoval Zmocnitele v řízeních o úhradě poplatku za užívání veřejného prostranství

před příslušným správcem daně dle zákona č.280/2009 Sb., daňový řád,

. projednával podmínky k umožnění záchranného archeologického výzkumu,

. činil veškeré právní úkony směřující k vydání rozhodnutí o povolení stavby samostatného

odběrného místa nebo podružného odběrného místa jakož i projednával svlastníky

dotčených nemovitostí či s ktomu oprávněnou třetí osobou zřízení samostatného

odběrného místa nebo podružného odběrného místa,

. projednával s vlastníky případně správci inženýrských sítí využití jejich majetku

k umístění vedení či zařízení veřejné komunikační sítě Zmocnitele.

Tato plná moc se udílí se na dobu určitou a zaniká dne 31. 12. 2018.

Tato plná moc se uděluje s právem substituce, Zmocněnec tedy může oprávnění z této plné

moci přenést na třetí osobu, odpovídá však za její činnost, jako by příslušná práva vykonával

sám. či

Zmocnitel vznikl dne 1. června 2015 na základě toho, že jeho právní předchůdce - společnost

02 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO

601 93 336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

značka B 2322 (dále jen „rozdělované společnost“) - zabezpečila prostřednictvím rozhodnutí

svého představenstva v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o

přeměnách obchodních společností a družstev. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o přeměnách“), vyhotovení projektu rozdělení rozdělované společnosti formou odštěpení se

vznikem jedné nové společností ve smyslu § 243 odst; 1 písm. b) bod 1 zákona o přeměnách

(dále jen „projekt rozdětení“ a uvedené rozdělení podle projektu rozděleni dále jen „rozdělení“).

Právní účinky rozdělení nastaly v souladu s § 59 odst. 1 zákona o přeměnách dnem zápisu

rozdělení do obchodního rejstříku dne 1. června 2015 (dále jen „den rozdělení“). V důsledku

rozdělení na nově vzniklou nástupnickou společnost Česká telekomunikační infrastruktura

a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, lČ: 04084063, zapsanou v

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623, přešla podle

§ 244 odst. 2 zákona o přeměnách také část jmění rozdělované společnosti, a to rovněž

majetek a dluhy uvedené v projektu rozdělení uloženém ve sbírce listin Městského soudu

v Praze pod číslem listiny B 2322/SL196/MSPH. V důsledku shora uvedených skutečností je



   

 

tak předmět Smlouvy a Smlouva samotná dluhem Zmocnítele coby právního nást prorozdělované společnosti, uzavření Smlouvy bylo jednáním rozdělované společnosti na u ;Zmocnítele a na Zmocnítele přešly ke dni rozdělení veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy.

V Praze dne 28.4.2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo

Ing. Martin Vlček
Ing. Petr Slováček

předseda představenstva místopředseda představenstva

Ověření — legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: ÚZ&% ;ÝďAZ/Jď/ř
Ověřuji, že:

MH-x.“před notářem vlastnoručně podepsali tuto 1ist1nu---——---—-—
Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy-u-
V Praze dne 28.4.2017
 

Marcela Šrámková

notářské tajemnice

povčřená Mgl: Rad/"mem Neubauer—em
notářem v Praze, av: sídlem

Praha 1, Kaprova 6

OVĚŘOVACl DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovacl knihy Úřad městské části Praha 4

pom. vidimace Xl/1912I2017

tato úplná kopie obsahujici 3 strany _

souhlasí doslovně s předloženou listinou, : níž byla pořízena.

a tato lisfina je prvopisem obsahujícím 3 strany. . . _ .

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje Viditelny

zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního vyznamu této

„ i \llstlllly.

vidimaci provedl/a
V Praze 4 dne 5.5.2017

Marie Hájková
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PLNÁ MOC

Společnost TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Záběhlického zámku 233/15,

106 00 Praha 10, IČ 25740253, registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

5803, za kterou jedná Ing. Jan Kolář, předseda představenstva (dále jen „Zmocnite1“), tímto

zmocňuje paní

Soňu Plíhalovou

bytem (dále jen „Zmocněnec“),

k tomu, aby na základě Rámcové smlouvy o dílo v oblasti výstavby, údržby, oprav, zřizování

a zajišťování služeb veřejné komunikační sítě (dále jen „Smlouva“)

zastupoval Zmocnitele a jednal jménem Zmocnitele při jednání s příslušnými správními

orgány státní a místní správy, orgány místní samosprávy, jakož i s fyzickými a právnickými

osobami vrámci vykonávání činností Zmocněnce jakožto Zhotovitele podle Smlouvy na

území České republiky, a sice k tomu, aby Zmocněnce:

oznamoval jménem Zmocnitele všem Zmocněnci známým dotčeným vlastníkům,

případně správcům nebo uživatelům nemovitostí, vstup či vjezd na jejich nemovitost a

provádění dalších činností v souladu s ustanovením § 104 odst. 6, případně s § 104 odst.

12 Zákona o elektronických komunikacích,

upozorňoval vlastníky dotčených nemovitostí, pokud na nemovitosti již podle informace

Zmocnitele vázne věcné břemeno ve prospěch Zmocnitele, na tuto skutečnost jako na

právní titul, který Zmocnitele a v jeho zastoupeni i Zmocněnce opravňuje ke vstupu a

provádění příslušných činností na/v dotčených nemovitostech,

projednával s vlastníky dotčených nemovitostí zřízení věcných břemen k pozemkům či

stavbám dotčeným prováděním Smlouvy, a to v souladu se Smlouvou, a činil veškeré

právní úkony směřující ke služebnostem k nemovitostem dotčeným prováděm'm Smlouvy

rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu, a to v souladu se Smlouvou, jakož i projednával s

vlastníky dotčených nemovitostí umístění koncového bodu veřej ne' komunikační sítě,

uzavíral jménem Zmocnitele s vlastníky dotčených nemovitostí smlouvy o smlouvě

budoucí o zřízení služebnosti, jakož i smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o zrušení

služebnosti, či smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě k pozemkům či

stavbám dotčeným prováděním Smlouvy, v souladu se Smlouvou, přičemž je oprávněn

v takových smlouvách sjednat závazek k tíži Zmocnitele, jehož výše nepřesáhne

200.000,— Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých),

uzavíral jménem Zmocnitele s třetími osobami smlouvy o stanovení rozhraní veřejné

komunikační sítě,

zastupoval Zmocnitele v řízení o povolení vkladu, výmazu či záznamu služebnosti před

příslušným katastrálním úřadem,

činil veškerá právní jednání, a to včetně přebírání písemností, směřující k vydání

rozhodnutí o umístění stavby či územního souhlasu ve vztahu ke všem částem díla podle

Smlouvy, a to včetně zajištění vydání veškerých správních rozhodnutí, povolení, souhlasů

TEFU " till/i(llv'llJNJ'IČÁCF ('1. f., Unií—l t'ctílií—líéíli l$l) Dulli (. l'llífll

U Zálu'tl'íllrktho zamku 233/15, íllb 00 Praha JU, lay.: 1420 272 761) 093, fax: +120 I "F30 078, t-HMJ llama»f1'iL'll1U.(./, /\í mít

Rug swan/(ma, Městským ob..!íothírr soudem v Praze, Oddíl B, vlož/kn 5803

 —
—
—
—
—
-
„

.
«
W
V

.
w
—
h
—
m
—
t
—'
“
*
“
“
=
“
—
—

'
,

‘
'

*
'

"
'

*
_
*

—
"

 

 
  



 

 

ÍÉMQ '
Sítě k Vašim službám

a vyjádření orgánů veřejné správy, správců sítí, vlastníků či uživatelů nemovitostí, a
vyhotovení dalších příslušných podkladů, jež jsou pro vydání takového rozhodnutí o
umístění stavby či územního souhlasu potřebné,

činil jménem zmocnitele oznámení vůči příslušnému stavebnímu úřadu o záměru
Zmocnítele započít s užíváním stavby ve smyslu ustanovení § 119 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

zastupoval Zmocnitele při závěrečné prohlídce stavby ve smyslu ustanovení § 120 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

prováděl vytýčení inženýrských sítí v konkrétním místě stavby a vyjadřoval se k existenci
jím budované komunikační sítě,

projednával podmínky stanovené ve správním řízení, týkající se zvláštního užívání
dotčených nemovitostí, činil veškeré právní úkony směřující k vydání veškerých
správních rozhodnutí, povoleni, souhlasů a vyjádření orgánů veřejné správy, správců sítí,
nebo vlastníků či uživatelů nemovitostí, která jsou nezbytná k provedení Díla dle
Smlouvy,

zastupoval Zmocnitele zejména před příslušnými správními orgány, jakož i před orgány
samosprávy při ohlašování havárií a poruch na veřejné komunikační síti a takové havárie
a poruchy na veřejné komunikační síti následně opravoval,

zastupoval Zmocnitele vřízeních o úhradě poplatku za užívání veřejného prostranství
před příslušným správcem daně dle zákona č.280/2009 Sb., daňový řád,

projednával podmínky k umožnění záchranného archeologického výzkumu,

činil veškeré právní úkony směřující k vydání rozhodnutí o povolení stavby samostatného
odběrného místa nebo podružného odběrného místa jakož i projednával s vlastníky
dotčených nemovitostí či s k tomu oprávněnou třetí osobou zřízení samostatného
odběrného místa nebo podružného odběrného místa,

. projednával s vlastníky případně správci inženýrských sítí využití jejich majetku
k umístění vedení či zařízení veřejné komunikační sítě Zmocnitele.

Tato plná moc se udílí na dobu určitou a zaniká dne 31. 12. 2018.

V Praze dne 31.5.2017

Za společnost TEN/@fiLEKOMUNIKACE a.s.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI________________ W / V Ford? lověřovací knihy Úřad městské části Praha 4, , po . . egalizace XV1885/2017Ing. Jan K013ř
vlastnoručně podepsal/a

předseda představenstva

jmeno/a, přijmení. datum a místo narození žadatele

hure" mista uvaleno pobytu

Občanský průkaz J

"" ' druh a číslo dokladu, na základě kterého b zjištěny osobní úda'e v této

Tuto plnou moc pnpmamv ověřovací Mom w J

“ V Praze 4 dne 5.6.2017 Legalizaci provedl/a

, Mane Hájková
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