Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásm
a
(dále jen „dohoda“)
uzavřená mezi:
Městská část Praha-Kunratice

..............

l|jl jlj j j l/l Il !Hl1 1 1 1!

(dále jen jako vlastník)

a

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ 101 52
IČ: 25702556 DIČ: C225702556
zapsána v obchodnim rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 5597

Mm
společností VORS spol. s r.o., sídlo Dvořákova 161/14, 370 01 České Budějovice,

se sídlem Dvořákova 161/14, 370 01 České Budějovice
IČ: 14501201 DIČ: CZI4501201

Na základě plné moci udělené jí společností ČEPS, a.s., dne 1.11.2016. Údržba bude provede
na v době od 15.10.2018 do

31.12.2018 v níže uvedených pásmech ochranného vedení.

_Osobanoprávněná za společnost k podpisu této dohody — Ing. Michal Beneš,
vedoucí údržby zeleně, tel. : *

e—mail:

(dále jen jako „ČEPS“)
1 . Předmětem této dohody je provedení údržby ochranného pásma elektroe
nergetického vedení přenosové soustavy o
označení: 220 / označ. V 208, úsek mezi stožáry č. 182 - 183, na pozemcí
ch katastrálního území (KÚ) a parc. číslo
(dle KN): Kunratice: KN 2362/52
(všechny uvedené pozemky dále společně jen jako „pozemek“).
2. Smluvní strany se dohodly, že údržba ochranného pásma vedení (dále jen
jako „OPV“) bude provedena způsobem
uj ednaným mezi nimi v této dohodě. Jelikož se vlastník rozhodl,
že údržbu OPV neprovede sám, provede údržbu
OPV podle této dohody

namísto vlastníka ČEPS.

3. Na pozemku provede ČEPS odstranění všech dřevin nacházejících se v
OPV, které ohrožují bezpečné a spolehlivé
provozování vedení přenosové soustavy, zejména těch, které přesahují vzrůstovou výšku
3 m.
4. Jediné dřeviny, které vlastník požaduje, aby ČEPS na pozemku neodstraňovala
(tj. ponechala v původním stavu) jsou
dřeviny druhu keřů, u kterých platí, že nikdy nedosáhnou vzrůstové výšky nad
3 m (pozn. vlastník zakroužkuje jen
JEDNU z voleb):

ANO

NE

5. Vlastník požaduje, aby údržbu OPV v rozsahu popsaném v odst. 3 a 4 této dohody
provedla namísto něj ČEPS.
POkud jde o způsob likvidace dřevin odstraněných údržbou OPV (tj. užitková
dřevní hmota, vzniklý klest a zbytky po
těžbě), požaduje vlastník po ČEPS následující postup: (pozn. vlastník může vybrat
ze třech níže uvedených způsobů
A-C pouze jeden způsob, tj. umístit pouze JEDEN křížek).

Likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého klestu a zbytků po těžbě provede
ČEPS na své vlastní

náklady.

Likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého klestu a zbytků po těžbě provede
ČEPS na své vlastní
náklady. Pouze užitkovou dřevní hmotu v síle o průměru více než 10 cm však
ČEPS
ponechá na místě (na
pozemku), přičemž její likVidaci (odstranění z pozemku) provede vlastník
na své vlastní náklady a to ve lhůtě

0 .............

Po marném uplynutí této lhůty, má ČEPS právo provést likvidaci této užitkové dřevní hmoty na své vlastní
náklady. V odůvodněných případech má CEPS právo přeúčtovat náklady této dodatečné likvidace (popř. jejich
část) vlastníkovi.
Likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého klestu a zbytků po těžbě však provede vlastník na Své vlastní
náklady ve lhůtě do .............
Po marném uplynutí této lhůty, má ČEPS právo1 provést likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého klestu a
zbytků po těžbě na své vlastní náklady. V odůvodněných případech má CEPS právo přeúčtovat náklady této
likvidace (popř. jejich část) vlastníkovi.

6. Pokud ČEPS způsobí při provádění údržby OPV podle této dohody vlastníkovi majetkovou újmu, má vlastník právo
na náhradu této újmy. Činnosti ČEPS uvedené v této dohodě mohou být prováděny i třetí osobou, kterou k tomu
ČEPS prokazatelně pověří. Za činnosti provedené takovou třetí osobou však ČEPS odpovídá ve stejném rozsahu,
jako by činnost prováděla sama.

7. ČEPS se zavazuje zajistit na její náklady oznámení o kácení dřevin podle § 8 odst. 2 zákona č. l 14/ 1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny.
8. Vlastník pozemek pronajímá či jej jinak svěřil jiné osobě do užívání (pozn. vlastník zakroužkuje jen JEDNU z
voleb):

ANO

NE

V případě ANO - jméno (název) a kontakt na nájemce (či uživatele):

///
Za vlastníka:

"

V (”j............. dne JY/ď/ZO/ď

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

Za společnost ČEPS, a.s. na základě plné moci

podpis

Tel.;

IČO
Telefonní číslo:
Vlastník pozemku: Městská část Praha - Kunratice
Adresa trvalého bydliště/sídla: K Libuši 7/10, 14800, Praha 4

Katastrální území a číslo pozemku dle KN:
Kunratice: KN 2362/52

l v souladu 5 § 24 odst. 3 písm. t) a g) a odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon

</

