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.
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Příspěvek do 22. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.07.2015
E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Podlesí, rozš. NNk
Valentová, 3406/2“
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
B - situace
C - smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Vladimíra Fidrmucová - Referentka odboru majetkoprávního

Důvodová zpráva:
Společnost PROSIG, s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim k
podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Podlesí, rozš. NNk, Valentová, 3406/2“.
Jedná se o vybudování nového zemního kabelového vedení NN a přípojkových skříní pro napojení
nového odběratele v lokalitě Kuřim - Podlesí.
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 3366, 3367 a
3407/1 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B.
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu v celkové výši
10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá
OMP v příloze C.

Návrh na usnesení:
RM s c h v a l u j e zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 3366, 3367 a 3407/1 vše v k. ú.
Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za
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jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese
oprávněný z věcného břemene.
Termín plnění: 31. 12. 2017 (OMP)
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