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       V Čelákovicích dne 11. 02. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 

 referent OH, vedoucí OSTAR 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5.6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 3/2015 DNE 25. 02. 2015 
 
 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a spol. UPC Česká republika, s. r. o., Praha 4, 
jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Optický propoj Čelákovice – I., II. a III. 
etapa““ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést komunikační 
vedení veřejné komunikační sítě přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 39/4- ostatní 
plocha/zeleň, o výměře 458 m², p. č. 677/1 - ostatní plocha/zeleň, o výměře 22 697 
m², p. č. 686/3 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 582 m², p. č. 719/8 - 
ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 301 m², p. č. 721/2 - ostatní plocha/ 
zeleň, o výměře 568 m², p. č. 722 - ostatní plocha/zeleň, o výměře 1 281 m², p. č. 
982/11 - ostatní plocha/zeleň, o výměře 1 528 m², p. č. 994/1 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 9 433 m², p. č. 994/50 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 1 955 m², p. č. 994/51 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 9 667 m², p. č. 994/51 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 9 667 m², p. č. 996/12 - ostatní plocha/zeleň, o 
výměře 826 m², p. č. 996/15 - ostatní plocha/ jiná plocha, o výměře 1 749 m², p. č. 
996/16 - ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 210 m², p. č. 1010/3 - ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 872 m², p. č. 3167/7 - ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 4 797 m², p. č. 3167/8 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o 
výměře 107 m², p. č. 3168/1 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 709 m², 
p. č. 3172 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2 796 m², p. č. 3178/1 - 
ostatní plocha/silnice, o výměře 7 148 m², p. č. 3178/2 - ostatní plocha/silnice, o 
výměře 49 m², p. č. 3178/7 - ostatní plocha/silnice, o výměře 250 m², p. č. 3179 - 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 613 m², p. č. 3201/1 - ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 890 m², p. č. 3202/1 - ostatní plocha/ostatní 
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komunikace, o výměře 1 195 m², p. č. 3202/4 - ostatní plocha/zeleň, o výměře 319 
m², p. č. 3202/5 - ostatní plocha/zeleň, o výměře 178 m², p. č. 3539/18 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 582 m², p. č. 3568/13 - orná půda, o výměře 
25 067 m², p. č. 3571/1 - orná půda, o výměře 618 m², p. č. 3571/3 - ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 641 m², p. č. 3621/21 - orná půda, o výměře 
1 738 m², p. č. 3621/38 - orná půda, o výměře 47 986 m², p. č. 3637/7 - orná půda, o 
výměře 2 000 m², p. č. 3637/33 - orná půda, o výměře 362 m², p. č. 3737/2 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře, 1 349 m², p. č. 3878 - ostatní plocha/silnice, o 
výměře 2033 m², p. č. 3891 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2 288 m², 
p. č. 3913/11 - ostatní plocha/dráha, o výměře 1 120 m², všechny v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice a p. č. 102/3 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 735 m², 
v k. ú. Mstětice a obci Zeleneč. Finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské 
sítě činí pro Město Čelákovice 24.000,- Kč + DPH (slovy: Dvacetčtyřitisíc korun 
českých + DPH). 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení 5.6. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy do rozpočtu města dle ustanovení smlouvy. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení. 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

5.6 - 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 mezi městem Čelákovice jako 
vlastníkem pozemků a spol. UPC Česká republika, s. r. o., Praha 4, jako 
oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, 
provozovat a vést přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 39/4- ostatní 
plocha/zeleň, o výměře 458 m², p. č. 677/1 - ostatní plocha/zeleň, o 
výměře 22 697 m², p. č. 686/3 - ostatní plocha/manipulační plocha, o 
výměře 582 m², p. č. 719/8 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 
301 m², p. č. 721/2 - ostatní plocha/ zeleň, o výměře 568 m², p. č. 722 - 
ostatní plocha/zeleň, o výměře 1 281 m², p. č. 982/11 - ostatní 
plocha/zeleň, o výměře 1 528 m², p. č. 994/1 - ostatní plocha/manipulační 
plocha, o výměře 9 433 m², p. č. 994/50 - ostatní plocha/manipulační 
plocha, o výměře 1 955 m², p. č. 994/51 - ostatní plocha/manipulační 
plocha, o výměře 9 667 m², p. č. 994/51 - ostatní plocha/manipulační 
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plocha, o výměře 9 667 m², p. č. 996/12 - ostatní plocha/zeleň, o výměře 
826 m², p. č. 996/15 - ostatní plocha/ jiná plocha, o výměře 1 749 m², p. č. 
996/16 - ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 210 m², p. č. 1010/3 - 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 872 m², p. č. 3167/7 - 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4 797 m², p. č. 3167/8 - 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 107 m², p. č. 3168/1 - 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 709 m², p. č. 3172 - 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2 796 m², p. č. 3178/1 - 
ostatní plocha/silnice, o výměře 7 148 m², p. č. 3178/2 - ostatní 
plocha/silnice, o výměře 49 m², p. č. 3178/7 - ostatní plocha/silnice, o 
výměře 250 m², p. č. 3179 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
613 m², p. č. 3201/1 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 890 
m², p. č. 3202/1 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 195 m², 
p. č. 3202/4 - ostatní plocha/zeleň, o výměře 319 m², p. č. 3202/5 - ostatní 
plocha/zeleň, o výměře 178 m², p. č. 3539/18 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 582 m², p. č. 3568/13 - orná půda, 
o výměře 25 067 m², p. č. 3571/1 - orná půda, o výměře 618 m², p. č. 
3571/3 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 641 m², p. č. 
3621/21 - orná půda, o výměře 1 738 m², p. č. 3621/38 - orná půda, o 
výměře 47 986 m², p. č. 3637/7 - orná půda, o výměře 2 000 m², p. č. 
3637/33 - orná půda, o výměře 362 m², p. č. 3737/2 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře, 1 349 m², p. č. 3878 - ostatní 
plocha/silnice, o výměře 2033 m², p. č. 3891 - ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 2 288 m², p. č. 3913/11 - ostatní plocha/dráha, o 
výměře 1 120 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a p. č. 
102/3 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 735 m², v k. ú. 
Mstětice a obci Zeleneč, komunikační vedení veřejné komunikační sítě. 
 

 
PŘÍLOHY 
 
1x Smlouva 
1x Mapa KN 
1x Geometrický plán 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

vedoucí odboru hospodářského 

 
……………………………………………… 

právník městského úřadu 
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