Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.

.

bod jednání číslo

19

Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 29.04.2014
Úprava chodníku, VO a odvodnění v ul. Metelkova v návaznosti na objekt
prodejny LIDL v Kuřimi - věcné břemeno k veřejnému osvětlení
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A-Geometrický plán
B - smlouvy

Materiál předkládá:

Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval:

Radka Svobodová

Důvodová zpráva:
Město Kuřim vybudovalo v rámci stavby „Úprava chodníku, veřejného osvětlení a odvodnění v ulici
Metelkově v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“ nové veřejné osvětlení, které je napojeno na
koncový stožár stávajícího veřejného osvětlení v ulici Metelkova.
Vedení veřejného osvětlení bylo v projektové dokumentaci, zpracované společností Projekční a
inženýrská kancelář Jiří Bajer, navrženo do pozemku parc. č. 2642/744 v k. ú. Kuřim. Z důvodu
umístění parkovací zábrany u parkovacího stání na pozemku parc. č. 4499 by trasa kabelu veřejného
osvětlení nebyla přímá, firma TOPSTAV s.r.o. proto kabely uložila do parkovacích stání v soukromém
vlastnictví.
Vzhledem ke špatným zkušenostem se zřizováním věcných břemen s vlastníky pozemků se OMP a
OI dohodli na podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků p. Miroslavem
Tormou (parc. č. 4500 v k. ú. Kuřim) a p. Petrem Ulrychem (parc. č. 4499 v k. ú. Kuřim) bezúplatně a
před schválením smlouvy v Zastupitelstvu města Kuřimi.
Pro vyznačení věcného břemene byl zpracován GP č. 3136-36/2014 - vizte příloha A, OI na základě
výše uvedeného předkládá zastupitelstvu smlouvy o zřízení věcného břemene - vizte příloha B.
Podle nového občanského zákoníku se za nemovitou věc považuje i věcné právo k nemovité věci (§
498) - neboli věcné břemeno. Z tohoto důvodu bude o zřízení věcného břemene ve prospěch města
rozhodovat Zastupitelstvo města, neboť mu podle zákona o obcích (§ 85 písm. a)) náleží rozhodování
o nabytí nemovitých věcí.
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Návrh na usnesení:
ZM s c h v a l u j e zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi jako oprávněného z
věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle GP č. 313636/2014 na pozemku parc. č. 4499 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví Petra Ulrycha, bytem [osobní
údaj odstraněn] Mokrá Hora, Brno, jako povinného z věcného břemene. Věcné břemeno bude
zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim.
Termín plnění 31. 12. 2014 (OI)
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