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 20. schůze Rady města Kuřimi konané dne 04.08.2021
CETIN a. s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „11010-101945,
0118/21 FTTB Polyfunkční dům Kuřim_OK“.
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
B - návrh smlouvy

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Společnost K.V.Z., spol. s r. o., v zastoupení investora CETIN, a. s., zaslala městu Kuřim k podpisu
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen
„služebnost“) v souvislosti se stavbou „11010-101945, 0118/21 FTTB Polyfunkční dům Kuřim_OK“.
Jedná se o optické napojení nového polyfunkčního domu postaveného na pozemku parc. č. 2625/1
v k. ú. Kuřim na ul. Tyršova - vizte příloha A.
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 612/13, 605/2,
4225, 432/25 a 432/24 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům
zřídit věcné břemeno – služebnost.
Odbor investiční nemá k realizaci projektu námitky.
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu, kterou vyčíslí znalecký
posudek. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá odbor majetkoprávní
v příloze B.

Návrh na usnesení:
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RM
schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách
podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve prospěch společnosti
CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČO 04084063, jako oprávněné
ze služebnosti v rozsahu dle přílohy na částech pozemků parc. č. 612/13, 605/2, 4225, 432/25 a
432/24 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu dle
znaleckého posudku na dobu neurčitou. Náklady na její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti.
Do doby uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Termín plnění: 31.12.2023
Zodpovídá: Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky
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