
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
20. Rady města

konané dne 20.1.2020

Dispozice s majetkem - věcné břemeno přes poz. p. č. 3542/1, 2315/1 v k. ú. NMNM (Soškova) - 
Cetin a.s.

Radě města NMNM je předkládán návrh na schválení zřízení práva věcného břemene na částech pozemků v k.ú. 
NMNM ve vlastnictví města ve prospěch Cetin a.s. za obvyklých podmínek.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město 
Nové Město na Moravě IČ:002 94 900) trpět na částech pozemků p. č.3542/1 a 2315/1 v k. ú. Nové Město 
na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě, v rozsahu 
vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene - Cetin  a.s., se 
sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063, Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a úplatně za finanční částku 15.000 Kč + DPH.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je doporučováno zřízení předmětného  věcného 
 břemene, dle návrhu usnesení, schválit.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Povinný z věcného břemene (město) je vlastníkem pozemků  p.č. 3542/1 
a 2315/1 v k.ú. Nové Město na Moravě (ul. Soškova) a budoucí 
oprávněný z věcného břemene (Cetin  a.s.) je investorem stavby 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.
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Věcné břemeno spočívá v právu provozování, údržby a oprav 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, je 
zřizováno na dobu neurčitou a úplatně za cenu 15.000 Kč + DPH  
(vychází z již uzavřené smlouvy budoucí).

Materiál obsahuje: Příloha - zákres VB (Veřejná)

Materiál projednán: kolečko - stanovisko města ze dne 8.2.2018
RM č.51 ze dne 19.3.2018

Přizváni:
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