
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 18.5.2020

Dispozice s majetkem - věcné břemeno přes pozemky v k. ú. Pohledec - GasNet s.r.o.

RM je předkládáno k projednání zřízení budoucího práva odpovídajícího věcnému břemenu na 
částech pozemků p.č. 105 a 106/1 v k.ú. Pohledec, jež jsou ve vlastnictví města. Věcné břemeno spočívá v 
povinnosti povinného z věcného břemene (město NMNM) trpět na částech pozemků umístění distribuční 
soustavy - plynárenského zařízení - přeložka STL plynovodní přípojky, v rozsahu vymezeném v situačním 
plánku, a to ve prospěch oprávněného - GasNet, s.r.o.

§ 102 odst. 3) zákona o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z 
věcného břemene - město Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků p.č. 105, 
106/1 v k.ú. Pohledec zřízení a provozování plynárenského zařízení - přeložka STL plynovodní přípojky 
pro objekt č.p. 48 (KD) v k.ú. Pohledec a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného 
z věcného břemene - GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 
567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční 
úplatu 17.500 Kč + DPH.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

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

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: O přeložku a zrušení věcného břemene na pozemku p.č.102 v k.ú. 
Pohledec ve vlastnictví FO požádal OV MČ Pohledec město s tím, že by se 
tato plynová přípojka pro č.p. 48 - KD Pohledec přemístila na pozemky 
města, a to p.č. 106/1 a 105.
Jedná se o  stavbu plynárenského zařízení "Přeložka STL 
plynovodní přípojky pro objekt č.p. 48 ( KD Pohledec". Trasa 
plynárenského zařízení je vyznačena v situačním zákresu. Právo věcného 
břemene bude zřízeno na dobu neurčitou s jednorázovou fin. 
úplatou 17.500 Kč + DPH.

Materiál obsahuje: Příloha - situační zákres (Veřejná)

Materiál projednán: v kolečku

Přizváni:
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