
Podklad č. 3 pro jednání ZM 25/2013 na den 23. 10. 2013 

Zpracovatel: Klaudová, Kašpárková, 10. 10. 2013 

Předkladatel: místostarosta I. 

 

Majetkoprávní záležitosti  
      
3.1 Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 

povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako 

oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení, umístění, 

provozování zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN) na 

nemovitostech ve vlastnictví povinného – pozemcích v ul. Průmyslová. 

 

Příloha:  2 x smlouva 

                2 x mapa 

 

Návrh na usnesení: 

 

3.1.1 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014968/3 

pro stavbu „Čelákovice,   Průmyslová – kNN – pro p. č. 1676, p. Astl“ mezi 

Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ 

Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné 

břemeno práva zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - 

kabelového vedení kNN, na pozemku p.č. 1665/1 – orná půda, o výměře 

8 723 m², a pozemku p. č. 1666/5 - vodní plocha,koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené, o výměře 314 m², obou v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, za úplatu 12.000,- Kč + DPH. 

 

3.1.2 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013026/1 

pro stavbu „Čelákovice, Průmyslová – kNN – č.p. 3571/2“ mezi Městem 

Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., 

Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení 

a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení kNN na 

pozemku p.č. 3571/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  

3641 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úplatu 12.000,- Kč + 

DPH. 

 



Podklad č. 3.2 pro jednání ZM 25/2013 na den 23.10.2013 

Zpracovatel: Klaudová, Kašpárková, 11. 10. 2013 

Předkladatel: místostarosta I. 

 

Majetkoprávní záležitosti  
      
3.2 Je předložena Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem 

Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi RWE GasNet, s.r.o., Ústí 

nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení a 

provozování plynárenského zařízení na nemovitostech ve vlastnictví povinného 

v Jiřině. 

 

Příloha:  1 x smlouva 

                1 x mapa 

 

Návrh na usnesení: 

 

3.2 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 65358/1/2013 mezi 

Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi RWE GasNet, 

s.r.o., Ústí nad Labem,, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné 

břemeno práva zřízení a provozování plynárenského zařízení - „Přípojka 

plynu k novostavbě RD na p.č. 1989/6, Čelákovice“, včetně jeho 

příslušenství, na pozemcích p. č. 1980/6 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p. č. 1989/4 – ostatní plocha, zeleň, p. č. 3101/3 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace, p. č. 3101/5 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, všech v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úplatu  

12.000,- Kč + DPH. 
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