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 26. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.10.2021
Město Kuřim a PFM-SmartZone s. r. o. – zřízení věcného břemene pro
kanalizační přípojku
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
B - GP
C - 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:
V rámci stavby „Napojení pozemku p. č. 3048 na dopravní a technickou infrastrukturu“ – vizte př. A,
uzavřelo město Kuřim na základě usn. č. 540/2015 ze dne 23.09.2015 Smlouvu č. 2015/B/0043
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
540/2015
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Slévárny Kuřim, a. s., se sídlem
Blanenská 157/93, Kuřim, IČO 29291721, jako oprávněného z věcného břemene, spočívající v
uložení a provozování dvou přípojek splaškové kanalizace DN 200 dle přílohy v pozemcích parc. č.
3046/4 3046/2, 3046/3 a 3047 vše v k. ú. Kuřim, které vlastní povinný z věcného břemene - město
Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu dle znaleckého posudku, na dobu neurčitou,
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby zřízení věcného břemene
bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene.
Předmětem budoucí smlouvy bylo zřízení věcného břemene/služebnosti ke dvěma splaškovým
kanalizačním přípojkám DN 200.
V roce 2016 Slévárna Kuřim, a. s., převedla pozemek parc. č. 3048 v k. ú. Kuřim na společnost PFMSmartZone, s. r. o. V důsledku změny vlastníka pozemku RM dne 17.05.2016 usn. č. 206/2016
souhlasila s uzavřením Smlouvy o postoupení práv a povinností.
206/2016
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy
č. 2015/B/0044 a 2015/B/0043 mezi Slévárnou Kuřim, a. s., se sídlem Blanenská 157/93, 664 34
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Kuřim, IČO 29291721 a PFM - SmartZone, s. r. o., se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno,
IČO 04972643, dle přílohy A.
Společnost PFM-SmartZone, s. r. o. předložila podklady pro zřízení služebnosti:
 znalecký posudek č. 0025-13/2018 vyhotovený znalcem v oborech ekonomika a stavebnictví
Ing. Lukášem Dřínovským, Ph.D., který ocenil věcné břemeno částkou 55.685 Kč;
 GP č. 3569-3032/2018 pro vymezení rozsahu věcného břemene – vizte př. B.
Z předložených dokladů vyplývá, že místo dvou kanalizačních přípojek, byla vybudovaná pouze jedna.
Důvodem proč se nakonec provedla jenom jedna kanalizační přípojka, je skutečnost, že celý areál
vlastní jeden vlastník a další přípojka tedy nebyla potřeba. Vybudování pouze jedné kanalizační
přípojky potvrdil odbor investiční.
Na základě výše uvedeného doporučuje odbor majetkoprávní (dále jen OMP) schválit usnesení nové.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za cenu dle znaleckého posudku v rozsahu dle GP
č. 3569-3032/2018 na částech pozemků parc. č. 3046/2, 3046/3, 3046/4 a 3047 vše v k. ú. Kuřim.
Smlouvu o zřízení věcného břemene/služebnosti předkládá OMP v příloze C.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zřízení věcného břemene ve prospěch PFM-SmartZone, s. r. o., se sídlem Purkyňova 71/99,
Královo Pole, IČO 04972643, jako oprávněného z věcného břemene, spočívajícího v uložení a
provozování splaškové kanalizační přípojky DN 200 v rozsahu dle GP č. 3569-3032/2018
na částech pozemků parc. č. 3046/2, 3046/3, 3046/4 a 3047 vše v k. ú. Kuřim, které vlastní
povinný z věcného břemene – město Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu dle
znaleckého posudku, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného
břemene.
Termín plnění: 31.03.2022
Zodpovídá: Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky
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