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 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.03.2021
EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, U Koblas, NNk, chaty
pč. 2674, 2675“
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
B - situace
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:
Společnost ELEKTROINVEST STRAKONICE, s. r. o., v zastoupení investora EG.D, 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, U Koblas, NNk, chaty pč.
2674, 2675“ v lokalitě Koblas – vizte př. A.
Jedná se o rozšíření distribuční sítě a připojení nových odběrných míst v distribuční soustavě.
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č.
2646/41, 2647/9, 4522/47, 4522/51 a 4522/49 vše v k. ú. Kuřim – viz př. B. Z tohoto důvodu je potřeba
k pozemkům zřídit věcné břemeno. Délka nového kabelového vedení v pozemcích města činí
cca 241 bm.
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) a odbor investiční (dále jen OI) nemá k realizaci projektu
námitky.
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 2646/41, 2647/9, 4522/47 a 4522/51 vše
v k. ú. Kuřim (vizte př. B), na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši
20.000 Kč bez DPH (náhrada za věcné břemeno je stanovena v souladu s dohodou uzavřenou se
společností EG.D, a. s. – tzn. za každých započatých 200 m vedení činí náhrada 10.000 Kč).
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.
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Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování distribuční soustavy ve
prospěch obchodní společnosti EG.D, a. s., se sídlem v Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČO
28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc.
č. 2646/41, 2647/9, 4522/47 a 4522/51 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 20.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Termín plnění: 31.12.2024
Zodpovídá: Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky
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