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       V Čelákovicích dne 10. 2. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

 vedoucí odboru starosty 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 3/2015 DNE 25. 2. 2015 
 
 
SMLOUVA O SLUŽEBNOSTI IS S ČEZ, V NEDANINÁCH 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Je předložena smlouva na zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí 
„Čelákovice V Nedaninách-VN,TS,NN p.č. 1692/224“. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 5.3. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Finanční náhrada za služebnost ve výši 24.000,- Kč + DPH - par. 3639 položka 2119. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení. 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

5.3 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6012136VB1 mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 

Zastupitelstvo města Čelákovic 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 2 z 2 
 

5.3.
X 

IV, jako oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, 
provozovat a vést přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 1681/13 - 
ostatní plocha, zeleň, o výměře 1860 m², p. č. 1703/2 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 1038 m², p. č. 1692/5 - ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 211 m², p. č. 1692/119 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 213 m², p. č. 1692/121 - ostatní ploch, ostatní 
komunikace, o výměře 108 m², p. č. 1692/122 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 346 m²,  p. č. 1692/114 - ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 113 m², p .č. 1692/16 – ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 603 m2, p. č. 1692/44 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 581 
m2, a p. č. 1692/123 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 243 m2, 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a 
pojistkovou skříň. 

 
PŘÍLOHY 
 
1. smlouva 
2. mapa 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek 
(starosta) 

 
……………………………………………… 

Jan Baran 
(tajemník městského úřadu) 

 
 
 

 

 
 


