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 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.03.2022
Jihomoravský kraj – věcné břemeno u kruhového objezdu u OC Kaufland
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Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Společnost Fuertes Development, s. r. o., (dále jen „Fuertes“) jako investor stavby „Inženýrské sítě a
dopravní napojení k Centru obchodu a služeb a Nákupní areál Kaufland Kuřim, ul. Blaneská, Kuřim“ v
rámci přípravy stavby uzavřela Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu umístit a
provozovat vodovodní řad, dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení (dále i „inženýrské sítě“) uložené
do pozemku parc. č. 1843/1 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem
Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO 708883373. Situace - viz př. A.
V roce 2014 město Kupní smlouvou č. 2014/D/0048 nabylo dešťovou kanalizaci, Kupní smlouvou
č. 2014/D/0064 město nabylo veřejné osvětlení a v roce 2018 Kupní smlouvou č. 2018/D/0035 město
nabylo prodloužení vodovodu. V souvislosti s kolaudací kruhového objezdu byly z pozemku
parc. č. 1843/1 odděleny parcely dle způsobu jejich využití. Na základě výše uvedeného je potřeba,
aby město Kuřim, jako vlastník inženýrských sítí, zřídilo věcná břemena k těmto sítím, které jsou
uloženy v pozemcích Jihomoravského kraje.
Vodovodní řad: věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad v rozsahu dle
GP č. 3795-1792/2020 na pozemcích parc. č. 1843/18, 1843/20 a 2982/5 vše v k. ú. Kuřim – viz př. B.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu dle Sazebníku úhrad za
zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Jihomoravského kraje ve výši 8.148 Kč bez DPH.
Dešťová kanalizace: věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat dešťovou kanalizaci
v rozsahu dle GP č. 3590-2039/2018 na pozemcích parc. č. 1843/1, 1843/19, 1843/20, 2983/2 a
2989/3 vše v k. ú. Kuřim – viz př. C. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou
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úplatu dle Sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Jihomoravského
kraje ve výši 82.768 Kč bez DPH.
Veřejné osvětlení: věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat veřejné osvětlení v rozsahu
dle GP č. 3591-2040/2018 na pozemcích parc. č. 1843/18, 1843/20 a 2982/5 vše v k. ú. Kuřim - viz
př. D. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu dle Sazebníku úhrad
za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Jihomoravského kraje ve výši 9.859,50 Kč bez
DPH.
Jelikož se vlastníkem inženýrských sítí stalo město Kuřim, zaslal Jihomoravský kraj návrh Smlouvy o
zřízení věcného břemene městu. OMP s uzavřením této Smlouvy souhlasí, přestože doposud není
vyřešený spor mezi městem Kuřim, Fuertesem a Kauflandem Česká republika, v. o. s., o tom, která ze
stran by měla městu Kuřim nahradit náklady představující výši úplaty za zřízení věcného břemene.
Návrh smlouvy předkládá OMP v př. E.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi spočívající v právu zřídit, provozovat,
udržovat, opravovat, případně odstranit vodovodní řad k částem pozemků parc. č. 1843/18,
1843/20 a 2982/5 vše v k. ú. a obci Kuřim v rámci stavby „Inženýrské sítě a dopravní napojení
k Centru obchodu a služeb a Nákupní areál Kaufland Kuřim, ul. Blanenská, Kuřim“ v rozsahu
dle GP č. 3795-1792/2020, které vlastní povinný z věcného břemene Jihomoravský kraj, se
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO 70888337. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 8.148 Kč bez DPH, na dobu neurčitou.
Termín plnění: 30.12.2022
Zodpovídá: Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky
schvaluje
zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi spočívající v právu zřídit, provozovat,
udržovat, opravovat, případně odstranit dešťovou kanalizaci k částem pozemků parc. č. 1843/1,
1843/19, 1843/20, 2983/2 a 2989/3 vše v k. ú. a obci Kuřim v rámci stavby „Inženýrské sítě a
dopravní napojení k Centru obchodu a služeb a Nákupní areál Kaufland Kuřim, ul. Blanenská,
Kuřim“ v rozsahu dle GP č. 3590-2039/2018, které vlastní povinný z věcného břemene
Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO 70888337. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 82.768 Kč bez DPH, na dobu neurčitou.
Termín plnění: 30.12.2022
Zodpovídá: Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky
schvaluje
zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi spočívající v právu zřídit, provozovat,
udržovat, opravovat, případně odstranit veřejné osvětlení k částem pozemků parc. č. 1843/18,
1843/20 a 2982/5 vše v k. ú. a obci Kuřim v rámci stavby „Inženýrské sítě a dopravní napojení
k Centru obchodu a služeb a Nákupní areál Kaufland Kuřim, ul. Blanenská, Kuřim“ v rozsahu
dle GP č. 3591-2040/2018, které vlastní povinný z věcného břemene Jihomoravský kraj, se
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO 70888337. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 9.859,50 Kč bez DPH, na dobu neurčitou.
Termín plnění: 30.12.2022
Zodpovídá: Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky
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