
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 6.4.2020

Dispozice s majetkem - věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM - Temo- Telekomunikace 
( Tyršova - 2x)

1. RM je předkládáno k projednání a schválení zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na 
částech pozemků p.č. 595, 621, 634, 34/1, 591/14, 675 a 201 v k.ú. NMNM, jež jsou ve vlastnictví města.

2. RM je předkládáno k projednání a schválení zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na 
částech pozemků p.č. 34/1, 34/2, 184, 186, 635 v k.ú. NMNM, jež jsou ve vlastnictví města.

§ 102 odst. 3) zákona 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. 595, 621, 634, 34/1, 591/14, 675 a 
201 v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě - metalické kabely a ochranných HDPE trubek, v rozsahu vymezeném v situačním 
zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene - CETIN a.s., IČ: 04084063 zastoupena na 
základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 
233/15, 106 00, IČ: 257 40 253. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční 
částku 15.000 Kč + DPH.

II. 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. 34/1, 34/2, 184, 186, 635 v k.ú. 
Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační 
sítě - metalické kabely a ochranných HDPE trubek, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve 
prospěch oprávněného z věcného břemene - CETIN a.s., IČ: 04084063 zastoupena na základě plné 
moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 
00, IČ: 257 40 253.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 500 
Kč + DPH.

Stanislav Marek
místostarosta
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Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je doporučováno schválit uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene - dle návrhu usnesení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy:
1. Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného z věcného břemene 

(město NMNM) trpět na částech  pozemků umístění, provozování, 
údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě - 
metalických kabelů a ochranných HDPE trubek, v rozsahu 
vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z 
věcného břemene Cetin a.s. Jedná se o stavbu podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod 
označením "16010-028586, N. Město na Moravě, ul. 
Tyršova, ÚPS, obnova."  Právo věcného břemene bude zřízeno 
na dobu neurčitou s jednorázovou fin. úplatou 15.000 Kč + DPH 
(sazba vychází z již uzavřené smlouvy budoucí).

2. Věcné břemeno spočívá v povinnosti povinného z věcného břemene 
(město NMNM) trpět na částech  pozemků umístění, provozování, 
údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě - 
metalických kabelů a  ochranných HDPE trubek , v rozsahu 
vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z 
věcného břemene Cetin a.s. Jedná se o stavbu podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod 
označením "11010-089832, VPIC N. Město na Moravě, ul. 
Tyršova", Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou 
s jednorázovou fin. úplatou 500 Kč + DPH (jedná se o investiční 
akci města). Jednalo se o vynucenou překládku SEK v 
majetku CETIN z důvodu rekonstrukce ploch a IS na 
Tyršově ulici v Novém Městě n.M. v úseku mezi ulicemi 
Žďárská a Školní.

Materiál obsahuje: Příloha - VB Temo I. + II. zákres (Veřejná)

Materiál projednán: RM 13.5.2019

Přizváni:
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