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 1. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.01.2022
EG.D, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, U Vlečky, Kříž, sm.
NNk, pč. 1566“
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 ELING CZ, 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 Vlečky, Kříž, sm. NNk, pč. 1566“.
Jedná se o připojení nového odběrného místa na ul. U Vlečky. Na stávající vedení NN bude připojena
nová rozpojovací skříň pro stávající garáže.
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to
parc. č. 1593/1 v k. ú. Kuřim – viz příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné
břemeno.
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky.
Na základě změny zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a změny vyhlášky č. 441/2013 Sb.,
došlo s účinností od 01.01.2021 k úpravě postupu ve věci výpočtu náhrady za zřízení věcného
břemene. Výpočet náhrady vychází z ceny pozemků oceněných tzv. cenou „zjištěnou“, nevychází
tedy z ceny pozemků obvyklé neboli tržní, což je pro město nevýhodné, jelikož se jedná o cenu
výrazně nižší. OMP nedoporučuje na takto stanovenou výši náhrady za zřízení věcného břemene
zatím přistupovat, jelikož způsob výpočtu náhrady není dle názoru OMP kogentním ustanovením.
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Z tohoto důvodu proběhlo dne 05.01.2022 jednání zástupců města Kuřimi se zástupci EG.D, a. s., kde
bylo dohodnuto, že do doby, nežli se smluvní strany dohodnou jinak, se bude náhrada za věcné
břemeno stanovovat takto:
- v případě uložení nového vedení v délce do 10 m bude náhrada činit paušální částku ve
výši 3.000 Kč;
- v případě uložení nového vedení v délce nad 10 m bude náhrada stanovena znaleckým
posudkem, který bude vycházet v případě dotčeného pozemku z ceny obvyklé. Náklady za
vyhotovení znaleckého posudku uhradí EG.D, a. s., znalecký posudek zadá město Kuřim.

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 Brně, Lidická 1873/36, IČO 28085400,
jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k části pozemku parc. č. 1593/1 v k.
ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 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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