Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 21.10.2020
Veřejné osvětlení autobusové zastávky – zřízení služebnosti s ČR s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
B - GP
C - smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
V rámci realizace stavby „Autobusová zastávka Kuřim, Díly za sv. Jánem (ve směru od Brna do
Kuřimi)“ položil investor stavby (město Kuřim) kabel veřejného osvětlení (dále jen „VO“) do pozemků
parc. č. 432/1 a parc. č. 432/29 vše v k. ú. Kuřim (dále jen „služebné pozemky“), jejichž vlastníkem je
Česká republika a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný s pozemky
hospodařit (dále jen „ÚZSVM“) – situace - vizte př. A.
V rámci stavebního řízení se město zavázalo po ukončení stavby zajistit vyhotovení geometrického
plánu (vizte př. B) a požádat ÚZSVM o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě.
Na základě výše uvedeného zaslal ÚZSVM návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
vizte př. C. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě pro město Kuřim spočívající v
právu vlastním nákladem na služebných pozemcích zřídit, přes ně vést, provozovat a udržovat
podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení stavby s názvem „Autobusová zastávka Kuřim, Díly za
sv. Jánem, a to SO 401 - Veřejné osvětlení“. Průběh a rozsah služebnosti je vyznačen v GP č. 359334/2017 v pozemcích parc. č. 432/1 a parc. č. 432/29 vše v k. ú. Kuřim. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úplatu ve výši 3.850 Kč, na dobu určitou - na dobu existence inženýrské sítě.

Návrh na usnesení:
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RM
schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro město Kuřim spočívající v právu zřídit, mít,
provozovat a udržovat podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení v rozsahu dle GP č. 359334/2017 v pozemcích parc. č. 432/1 a parc. č. 432/29 vše v k. ú. a obci Kuřim, které vlastní
povinný ze služebnosti - Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111. Služebnost bude zřízena
za jednorázovou úplatu ve výši 3.850 Kč, na dobu určitou - na dobu existence inženýrské sítě.
Termín plnění: 30.06.2021
Zodpovídá: Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky
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