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PET spol § r.o., IČ : 625 85 t26, se sidlem Praha Z. W, 1 l'''' l.

zapsaná v ORu MS v Praze, oddíI C, vložlra 33764

1ednc!ící jednatelem společnosti PhDr- Hanott Peškovou

(jako "buďouci strina oprávněná" nebo.jen "hudoucí oprávněná")

Cí

r/ Obec Hudlice, IČ : aOB3285, se sídlem: Hudlice 355, Hudlice, rSČ Zol as

zastoupena starostou obce Pailem Hubenýrn

Bankovni spojeni obce : číslo učtu 03ó3704319i0800,
vedený u České spořitehty, a.s.

(dale 1ako "budoucí strana povinná" nebo "budouci povinná" nebo ,,Obec Hudlice")

uzavirají mezi sebou v souladu s § 50a z. č. 10il961 Sb., občcmského zákonilru, v platném znění
tutO

smloanu o bttdoucí smloul,ě o ďízení věcného břem,ene
(ďále jako,,§mlouva")

l.
Předmětem této rsmIottryl o budoucí smlouvě o zřízeni věcného břemene je zůvazek smluvnich síran
uzavřit do ďohodnuté doby a za dohodtlutych s.lednaných podminek a obsařtovych naležitostí mezi
smluwimi straftaffii závaenou v celém roz.sahu, nasledující

Smlouvu e zřízenívěcného břemtne /
uzaviranou mezi smluvninri stranami .f, a tc /l.,, d, /,a r'il
V PET spol. s r.o., IČ . ó25 85 126, se sídlern Praha 2, Iagasffil?36, 'f

PSC 12000
zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 33764

jednající jednateiem společnosti PhDr. Hanou Peškovou

fiako "strana oprávněná" nebojen "oprávněná")

r4j'|/i

ý,b
l4Ťlía

a
W Obec Hudlice, IČ : aOT3285, se sícllem: Hudlice 355, Hudlice, PSČ 267 a3

zasťoupena sťaro§ťorr obce Pavlem Hubeným

Bankovni spojeni obce: čislo účtu 0363704349/0800,
vedený u České spořitelny, a.s,

(dále jako "§trana povinná" nebo "povinná" nebo ,,Obec f{udlice")
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I.
úvodní ustanovení

l. Strana povinná prohlašuje a před uzavřením této smlouvy o zřízení věcného břemene
prokázala, že je mimo jiné vlastníkem nasledujících pozemkových parcel vedených u
Katastrálního úřarlu pro Sťedočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun pro katastráIni inemi a
obec Hudlice :

a) parc. č. 22gt/l €X) o vpněře 5820 m2 zapsaná naLY č. l000t jako pozemková parcela ve
zjednodušené evidenci
b) parc. č. Z236lt8 (PK) o výměře i845 m2 zapsaná na LV č. 1000l jako pozemková parcela ve
zjednodušené evidenci
c) parc. č. 241,4 (PK) o rnýměře 7199 m2 zapsaná na LV č. 10001 jako pozemková parcela ve
zjednodušené evidenci
d) parc č. 2418 PK) o rlýměře II79 m2 zapsaná na LV č I000I jako pozernková parcela ve
zjednodušené evidenci
e) parc. č. 2234 €K) o výměře 557 m2 zapsaná na LV č. 10001 jako pozemková parcela ve
zjednodušené evidenci

7,. Strana oprávněná prohlašuje a doložila před uzavřením této smlouvy a zřizeru věcného
břemene, že je mimo jiné výlučným vlastníkem pozemku - parc. č. 2265164, který je zapsán na
LV č. 994 pro katastrální územi a obec Hudlice u Katastráůního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Berourq ktený vzniki rozdělením původního pozemkr - parc.č. 2265/19 na
samostatných 45 parcel a prohlašuje, že je,ii vlastnické právo k tomuto pozemku č. parc. 2265í64
není nijak a ničim omezeno (dale jen "předmětný pozemek oprávněné" nebo ;lpoz€mek
oprávněré").

3. Strana povinrrá z věcného břemene prohlašuje, že je výlučným vlastnikem pozemku
popsaných v čl., L, odst. i táo smiouvy, neni ničim omezena ve svém vlastnickém právu
k pozemkům a je oprávněna učinit pozemky stíany povinné uvedené v čl. I. odst. 1 tóto smlouvy
nebo jejich části předmětem věcného břemene (dále jen "předmětné pozemky povinné" nebo
"pozemlq/ povinné strany").

1. Obě smluvní strany uvádějí, že v rámci investičního záměru strany oprávněné na straně

investora a vlastnika zminěných 45 oddělených parcel z pŮvodniho pozemku - parc,č. 2265119 v
budoucí nové obytné lokalitě "U Kaštanu'* v obci Hudlice, týkající se výstavby cca 4a rodinných
domů včetně burlouci výsfavby bytového domu se sociá]ním zaměŤenim, souvisejicích
inženýrs§ých sítí a infrastruktury v lokalitě U Kaštanu v k.ú. a obci Hudlice, kdy kanalizační a
splašková kanalizace bude svedena pod pozemkem - parc.č. 2265164 a dáie pod pozemky ve
vlastnictvi manželů Kulhánkových, v souladu se záměry obce Hudlise, byia schváiena obcí
změna č. 3 územního plánu a současně Regulační plán pro uvedenou lokalitu "U Kaštanu" v k.ú. a
obci Hudlice.

5. Obě strany dále prohlašují, že v rámci vedení kanalizační splaškové vody do budoucí
dočasnó (provizorní) COV, kdy se předpokládá jeji vybudování na pozemku obecním - parc. č.

2234 (PK} a kanalizační dešt'ové vody, která bude odvedena de místniho potoka na pozemku
parc. č. z236lto (PK), kdy oboje kanalizačni potrubí bude vedeno ve své počáteČní trase přes

předmětný pozemek (pod předmětným pozemkem) - par.č. 2265164 strany oprávněné, tj, z
budoucj obytné Jokality U Kaštanu nrá-cledně přes pozemky {pod předmětnými pozemky) - paíc.
ó. z28?/4 (PK), parc. č. 2282/3 (PK) a parc. č. 2288 (PK) v k.ú, Hudlice cizích vlastníkŮ -
manželů Josefa a Kamily Kulhánkových ve směru k předmětným pozemkŮm povinné §trany a
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přes týo pozemky §iíaí}y povinné z této smlouvy, je zcela nezbytné pro realizování výstavby na
pozemcich sťrany oprávněné učinit i pozemky povinné strany uvedené v čI. L odst. 1 táo
smlouvy nebo jejich části předmětem věc,ného břemene, s čimž obě strany výslovně souhlasi.

IL
Předmět smlouvy o zřízení věcného břemcne

l. Strana povinná a, strana oprávněná z věcného břemene se spolďně dohodly, §vým
výslovným ujednánjm ob§aženým v tomto článku smlouvy o ňizent věcného břemene, naňízerd,
věcného břemeng když následujicim ujednánim smlouvy a ňizerll věcného břemene ňizuji
úplatně věcné břemeno povinné a pthvo odpovidajíci tomuto věcnému břemenu oprávněné,
následujícím způsobem a v následujicim rozsahu ,

la) Věcné břemeno spočívající v povinnosti strany povinné jako vlastníka pozemků - parc. č. :
a) ?291/1(PK), b) 2236/10 (PK), c} 2414 (PK), d) 2418 (PK) a $ 2?34 €K) v k.ú. a obci
Hudlice t r p ě t ve prospěch strany oprávněné jako vlastníka pozemku č. parc. ?265164 a
zbývajících pozemků ve vlastnicťví strany oprávněné (zapsaných na LV č. 994) v k.ú. a obci
Hudlicg vybudování a vedení (umístění), provoz, revizí, opravy a údržbu splaškového a
dešťového kanalizačního potrubí na poz€mcích strany povinné v hloubce 90 cm až 160 cm,
vedeného přes pozemky ve vlastnictví strany povinné (přes jakoukoli (kteroukoli) část
uvedených pozemků ve vlastnictví povinné strany), přlčnmž trasa obou kanalizaci bude vedena v
btízkosti západní hranice pozemku - paťc. č.2291/I (PK) strany povinné a ve své ávěrečné trase
bude nasměrována ve směru k pozemku-parc. ó.2234 €K), na kterém se předpokládá umístění
čov

1b) Věcné břemeno spočívající v povinnosti strany povinné jako vlastníka pozemku parc. č.
2234 (PK) vk.ú. a obciHudlice t rp ět veprospěch §tranyoprárměné jakovlastníkapozemku
č. parc. 2265!64 a zbyvajicich pozemkŮ ve vlastnictvi budouci strany oprávněné {zapsaných na
LV č. 994} v k.ú. a obci Hudlice r,ybudování na pozemku parc. č. 2234 {PIď.) dočasné stavby
čističky odpadních vod (ČOV), do které by byla dočasně svedena splašková kanalizace z obytné
lokality "IJ Kaštanu", která bude svýrni parametry dostatečně řešit odvod splaškové kanatizace
pro novou obytnou lokalitu U Kaštanu, na dobu určitou, a to do doby vybudování nové piánované
COV ze strany povinné (předpokládá se, že pro stavbu nové plánované COV obce Hudlice, obec
využije a použije poristatnot část stavebních, konstrukčních a technologic§ich zašizent ve
výbuáované dočasné stavbě ČOV stranou oprávněnou, kdy tato dočasná ČOV se pouzs rozšíří a
upraví, aby svými paramďry vyhovovala obci Hudlice), přičemž místo pro dočasnou COV bude
určeno ve spolupráci se stranou povinnou dle stávajicich výkresů obce vypracovaných pro účely
stavby budoucí centrální ČOV pro obec Hudlice,

lc) !'ěcné břemeno spočívající v povinnosti strany povinné jako vlastníka pozemku parc. č.

2414 FK) a?418 ťK) v k.ú. a obci Hudlice t r p ě t ve prospěch strany oprávněné jako
viastníka pozemlaa č parc. 2265/64 a zbyvaiících pozemkŮ ve vlastnictví strany oprávněné
(zapsaných na LY ě. 944) v k.ú. a obci Hudlice napojení (vytistění) kanalizačnlho potrubí deštové
vody na pozemek - parc. č, 229ll1 (PK) a 2236/10 €K), kteď j" veden jako ,,koryto vodniho
toku", a ťo do jakékoli (kterékoti) části citovanóho pozenrku ve vlastnicťví povinné strany.

ld) Věcné břemeno spočívajicí v povinnosti strany povinné jako viastnika pozemku parc. Č.

2414 iPK) a 2418 PK) "k.ú. aobciHudlice trp ět veprospěch strany oprávněné jako
vlastníka pozemku č. parc. 2265164 a zbývajicích pozemlců ve vlastnictvi btrany oprávněné
(zapsaných na LV č. 944) v k.ú. a obci Hudlice uložení potrubí pod powchem pozemku - parc. č.

ž41812 fKN) a uloženi (umístění) pod povrchem tohoto pozemku kanaiizačního potrubí splaŠkové
kanalizace, a to na jakémkoli (lterémkoti) místě citovaného pozemku ve vlastnicťví §trany
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povinné (kanalizačni potrubí bude dále pokračovat přes pozemek - par§, č_ ?4I4 (PK) a přes
pozemek - parc. č. 2418 (PK) na pozemek - parc. č 2234 (PK) až k provizorni ČOV umístěné na
pozemku - parc.č .2234 (PK)

le) Věcné břemeno spočivající v povinnosti strany povinné jako vlastníka pozemlai _ parc. č. :
a) 229lll (PK), b) 223il§ [PK), c) 2414 (PK), d) 2418 (PK) a e) 2234 €K) v k.ú. a obci
Hudlice t r p ě t ve prospěch strany oprávněné jako vlastníka pozemku č, parc. 2ž65164 a
zbývajících pozemků ve vlastnictví strany oprávněnó (zapsaných na LV č. 944) v k,ú. a obci
Hudlice vshtp, chůzi a přistup a setrvání §trany oprávněné na pozemcích - parc. č.: a) 229t/!
(PK), b| 2236110 €K), c) 2414 (?K), d) 2418 €K) a e} 2234 €K} v k.ú. a obci Hudlice
povinné strany, za účelem vybudováni, vedení (umístěni) inženýrských sítí v podobě splaškového
a deštbvého kanalizačrrího potrubí, revize, oprav, údržby tohoto kanalizačni potrubí.

2. Strana povinná se zavazvje při qýkonu práva odpovídajiciho věcného břemene bezplatně
umožnit a povolit vsťup, chůzi a přistup a setrvárni strany oprávněné nebo ji pověřených osob na
pozemky-parc. č.: a) 229tl' (PK), br2Z36/l0(PK), c)241,4 €K), d)2418 (PK) a e)2234
(PK) ve viastnictví strany povinné, kde budou vedeny výše specifikovaná kanalizačni potrubí zz
účelem vybudování, vedení (umístění) inženýrských sítí v podobě splaškového a dešťového
kanalizačního potrubí, ravize, opravy, údržby tohoto kanalizační potrubí, a dále za účelem stavby
dočasné COV a následně její revize, oprav, údržby, vyvážení splaškového odpadu a vypouštění
vody do potoka na pozemku - parc. č. 2?34 (PK) 

" 
k.ú. a obci Hudlice, v souladu s tim, jak

vyplývá z dostupné projektové dokumentace (PD).

3. Strana oprávněná prohlašuje, že vybudování celé předmětné splaškové a dešťové kanalizace
včetně provizorní COV až na předmětných pozemcích strany povinné bude realizovat na své
náklady, jakož vybuduje na své náklady provizorni COV a v době po iejich dokončení seznámí
stranu povinnou s rozsahem vynaložených nákladů. Obě smluvní strany prohlašují, že je jim
mimo jiné i z dosfupné PD ze dne 17,10.2008 pod názvem Obec Hudlice - Obytná zóna Hudlice
"U Kaštanu" - infrastruktura anámo přibližné umístčnj dočasné ČOV na pozemku - parc. č.2234
(PK) obce ř[udlice.

ilI.

Úplata zazíízení věcného břemene a její vypořádání

l. Zřizení věcného břemene v rozsahu podle článku II.1. tďo smlouvy bude úplatné, pfičemž
úplata je sjednána dohodou smluvnich §tran ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských)

společně za všechna sjednávaná (zŤizovaná) věcná břemena a byla zaplacena stranou oprávněnou
straně povinné bezhotovostnim převodem (na účet uvedenyl v záh|avi této smlouvy) před

uzavřením této smlouvy o zilzeni věcného břemene.

2. Obě strany prohlašují, že zaplacením částky ve aiši 1.000,-- Kč {slovy : jeden tisic korun
českých) byla mezi nimi úplata za ňízeai lčcného břemene vrozsahu podle článk-u II.1. této

smlouvy zcela a v plném rozsahu lypořádána.

tv.
Ostatní ujednání

1. Právo odpovídajici věcnému břemenu ve prospěch strany oprávněné je podle tóto smiouvy
vždy spojeno a svázáno s vlastnictvím pozemku č. parc. 2265164 a zhyvajicich pozemkŮ ve
vlastnictví stíany oprávněné vzaikiých oddělením z původního pozemku - paíc. č.2265|19 v k.Ú.

a obci Hudlice.
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2. V připadě, že obě kanalizace (kanalizační potrubí) procházejici přes pozemky strany povinné,
přejdou následně do vlastnictví obce Hudlice, obě smluvní strany se výslovně dohodly, že učini
všechny potřebné právni úkony a zajistí, aby se namísto strany oprávněná z věcného břemene
uvedené v réto smlouvě (pokud se jedná o obdobnou smloulrr o zřizení věcného břemene s
manželi kulhánkol"ými) stala novou stranou oprávněnou z věcného břemene obec Hudlice.

3. Strana povinná prohlašuje, že žádná skuteč.nost nebráni qfkonu práva adpovídajícího
věcnému břemenu §tranou oprávněnou a zavazqe se straně oprávněné vždy umožnit řádný výkon
jejího práva odpovidajicího věcnému břemenu sjednaného prostřednicwim smlouvy o zřizent
věcného břemene.

4. Veškeré náklady strany oprávněné spojené s výkonem práva dpovídajíciho věcnému břemenu
je povinna nést n8 vlastní náklady strana oprávněná. Strana oprávněná však není povinaa nést
přiměřené náklady na zachování a údržbu pozenrJrů - parc. č.: a) 229|/l €K), b) 2236118 (PK),
c} 2414 (PK), d) 2418 (PK) a e) 2234 (PK) v k.ú. a obci Hudlice, kíeré nese ze svého §írana
povinná.

5. Strana povinná se v,ýslovné zavazuje, že vstup ke kanalizačnim potrubim (dešťovému a
splaškovému) oprávněné strany pro případné údržby, opravy, revize kanalizaóniho potrubí
uloženého pod povrchem země umožni neomezeně prostřednictvím případných vstupů (vjezdů),
kterymi se obvykle vchá"r,i nebo vjíždi na předmětné pozemky pcvinné strany, pokud budou
stíanou povinnou zřízeny, jinak je §tťana oprávněná vstoupit nebo vjet na předmětné pozsmky v
jakémkoli místě.

6. Na druhé straně se oprávněná §trana zavazuie. že bude při qýkonu práva odpovídajicího
věcnému břemeni po§tupovat s maximální šetrností zejmóna k životnímu pro§tředí a dotčeným
právům třetích osob a s péčí řádného hospodáře, předevšim bude dbát ochrany drobných staveb a
majetku povinné §trany umístěných na předrnětných pczemcích povinné strarry. Oprávněná §trana

se dále zavaaaje, že při výkonu práva odpovídajicího věcnému břemeni uvede po skončeni
takového výkonu vše do původního stavu a to vše qíhradně na své náklady. Oprávněná stfana se

zavaz:qe k úhradě veškeqých případných škod, které způsobí svou činnosti nebo které způsobí
svou činností osoby jednající v jejím zájmu v rámci uplatňování práv a plnění povinností
oprávněného vyplývaj í ci z této smlouvy,

7. Oprávněná strana se zwaanje, že bude po§tupovat pň, své připadné kontrolní, revizní a
údržbářské činnosti na předmětných pozemcích strany povinné takovým zpŮsobem, aby
nevznikla povinné straně nebo třetím osobám škoda zejména na majetku a v případě když
jakákoli škoda vznikne, tak se zavaanje připadné škody neprodleně napravit a uhradit.

\..

Závéreéná ujednání

1. Obě smluvní strany berou na vědomi, že k nabltí práva odpovídajícího věcnému břemenu je

třeba vkladu do katastru nemovitosti Ceské republiky a zatím ÚČelem se zavazlji podepsat ke dni
uzavření této smlouvy návrh na zahátletu řizení o povolení vkladu práva odpovidajiciho věcnému

břemenu do katastru nemovitostí.

2. Náklady spojené § vypracovánim této smlouvy ponese ze svého oprávněný z věcného břemene,

náklady spojené § pCI§ouzením této smlouvy ze §trany svého právniho zásťupce nese povinný z
věcného břemene; správní poplatek zg zahájeni íizení o povolení zápisu vkladu práva

odpovidajícího věcnému břemenu podle této smlouvy zaplatí ze svého oprávněný, jakož zaplati
ze svého i cenu zawpracování příslušného geometrického plánu a v připadě potřeby i znaleckého
pcsudku souvisejícího se zřizovanými právy odpovídajícimi věcnému břemeni.
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3. §miouva nabývá platnosti a úěinnosti dnem jejího uzavření oběmi smluvními stranami.

4. Smiuvní strany berou na vědomí, že jsou svými smluvními projevy váuzány až do
pravornocného roáodnutí KÚ pro SředočeskY kraj, KP Beroun o povoíeni zapisu *táau práva
odpovídajicího věcnému břemeni do katastru nemovitostí a zavazují se učinit veškeré právní
úkony potřebné k dosažení účelu této smlouvy s íííq že podini náwhu na zahájení íizeni o
povolení vkladu práva do podatelny správního orgánu zajisti strana oprávněná"

§. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouw před jejím podepsáním přečetiy, jejímu obsahu
porozuměly, jsou k právním ÚkonŮm zcela zpŮsobilé a neuavirají futo smlouvtl v tisni, omylu
nebo za jednostranně nerlýhodných podmínek.

6. Tato smlouva o ňlzerii věcného břemene je vyhotovena v šesti stejnopisecb, kdyžjedno její
originální vyhotoverú pŤevezme §tra§& povinná a pět zbývajících vyhotovení převezme strana
oprávněná s tím, že ětyň vyhotovení jsou určená pro pořeby KÚ pro §tředočeslrý laaj KP
Beroun.

Strana oprávněná : Strana povinná :

PET spol. s r.o.
zastoupena jednatelem

PhD. Hanou Peškovou

obec Hudlice
za§toupena starostou

Pavlem Hubeným

2-

L Smluwtí strany se zavazují, že nejpozději do 4a {slouy: čýiceti) drrů od uyhotovení
geometrického pláml, zadávaného budouci stranou aprávněnou u budaucí stranou oprávněnou
určeného geodeta (geodetické lrancelaře), jehož přednětem bude zaměření budoucí trasy
Iranalizaci ( splašková a deštbvú) přes pozemky budouci strany povimú - parc. č. : a) 229l/1
(PK), b) 2236/10 (PK), c) 2414 (PK), d) 24]8 (PK) a e) 2234 {PK) v k.{t. a obci Hudlice, příp.
podte určení budoucí strqny opravněné i umístění dočasné stavby čisíičky @adních va 7ČOV1
na pozemlan parc- č. 2234 (PK) (dale jako ,,geometrický plón"), uzavřott mezi sebou budouci
smlouvu o zřízeni věcnéha břemene v rozsahu odpovidajícim ujednánim v této smlouvě o uzavření
budoucí smloury o zřízeni věcného břemene, a to tak, že budouci sÝana oprawlěná,lyzve pisemně
budouci stranu povinnou k uzavřeni budouci smlouvy o zřizení věcného břemene s termínem
jejího uzavření, přičemž místo uzavření budoucí smlouvy obě strany sjednavají na Obecním úřadě
v Hudlicích, lrde dojde i k ověřovúní pravasti podpi§ obrnl stran.

2. Budoucí strang opravněná se zavazuje budoucí stramt povinnou seznámit s geametrickym
plartern nelpozději v sowislosti s pisemnau 4tzwu budouci strany oprávněné podle článka 2. odst.
I. této smlouvy.

3. Při uzavřeni budoucí smlowy o zřízení věcného břemene jsou smluvní strany vázarty
ujednaním této smloutly, zavazují se v obsahu budoucí smlon4, o ďízení věcného břemeile
zohlednit změny 4tplývající z geometrického pláru a identifikovaí pozemlry (,,zbývající pozemlry
ve vlastnictvi strany oprávněné") uváděné v obsahtt budouci sntlouuy o zřizeni věcného břemene.

4. Do doby uzavření budouci smlouuy o zřizeni věcnéha břemene se budoucí strana aprávněná
ztvtlzuJe zaplatit bezhotovaslním převodem na učet budouci stratty povinné dohodnutou budouci
úplatu za ďizení věcného břemene.
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J.

L Práva a povinnosti z této smlouuy o budoucí smlouvě o ďízeni věcného břemene přechazejí
na próvi násnlpce smluvnich stran a smluwlí strafty si odpavidaji vzajemně za majetlrovou škadu
způsobenou si v připadě nerylnění některého ze sjednaných smlzwtích zúvazlai. Tuto smlovwt lze
doplňavat či měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodfltlcy.

2. Pro vzájemné doručování pisemností platí afuesy uvedené v zůhlapí této smlauvy.

3. Smlcwva nabjuaplatnbsti a účinnasti dnem jejího podepsáni oběmi smluwúmi strangmi-

4. Jaka nedíIná součást této smlouvy je připojend příloha obsalruJící výkresovou ěást (ýkres)
dané lolrality, I(dy na předmětrych pozemcích - parc. č. : a) 2291/1 (PK), b) 2236/10 (PK), c)

2414 (PK), d) 2418 €K) a e) 2234 (PK) t, k.u. a obci Hudlice je dvěma barewrými plnýrni
čgrami umíšěrrjryni vedle sebe znázorněna přibližná trasa budauciha lramlizačního paírubí (l x
modrá čára mačící deštbvé potrubi - PYC j00 a I x zelenó čóra mačící lmnalizační tlakové
pr:trubi - PE dgT) procházqicí přes pazemlcy budoucí strqry povinné pod zemi včetně ČOV,
přičemž přiložený uýlcres je odsauhlasen originálními podpisy obou srnluvních stran.

1
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zastoupena jednatelem
PhD. Hanou Peškovtyu Pavlem Hubeným
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