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       V Čelákovicích dne 10. 06. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 
Ing. Miloš Sekyra, místostarosta města 

 
……………………………………………… 

Lucie Nešněrová, referent OH, Mgr. 
Ivana Kašpárková, vedoucí OSTA 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 5/2015 DNE 24. 06. 2015 
 
 
Majetkoprávní záležitosti – Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
a) Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice kNN, V Prokopě č. p. 1305-1344“ 
– spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení kNN 
a umístit pojistkové skříně přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 1427/64 - ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 2548 m², p. č. 1427/85 - ostatní plocha/ ostatní 
komunikace, o výměře 41 m², p. č. 1424/1 - ostatní plocha/ ostatní komunikace,  
o výměře, 1663 m², p. č. 1424/2 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 202 
m², p. č. 1424/14 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 250 m², p. č. 
1424/13 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 272 m², p. č. 1380/1 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 769 m², p. č. 1424/12 - ostatní plocha/ ostatní 
komunikace, o výměře 325 m2, p. č. 1391/1 - ostatní plocha/manipulační plocha,  
o výměře 734 m2, p. č. 1402/1 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 769 m2, 
p. č. 1413/1 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 3 093 m2, všechny v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské 
sítě činí pro Město Čelákovice 31.900,- Kč + DPH (slovy: Třicetjednatisícděvětset 
korun českých + DPH). Uvedená finanční náhrada je stanovena na základě uzavřené 
smlouvy o smlouvě budoucí. 
 
b) Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice – kVN, kNN pro kruh. Křižovatku 
MU“ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení 
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VN a NN a umístit pojistkovou skříň přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 3571/3 - 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3641 m², p. č. 3571/9 – orná půda,  
o výměře 242 m², p. č. 3571/1 – orná půda, o výměře, 618 m², p. č. 3878 - ostatní 
plocha/silnice, o výměře 2033 m², p. č. 3539/18 - ostatní plocha/manipulační plocha, 
o výměře 582 m², p. č. 3539/7 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 78 m², 
p. č. 982/11 - ostatní plocha/zeleň, o výměře 1528 m², p. č. 982/6 – orná půda,  
o výměře 3815 m2, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Finanční náhrada 
za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí pro Město Čelákovice 3.850,- Kč + DPH 
(slovy: Třitisíceosmsetpadesát korun českých + DPH). Uvedená finanční náhrada je 
stanovena na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí. 
 
c) Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice – rekonstrukce vedení NNk“ – 
spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení NN a 
přípojkový pilíř SS, SR přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 3116 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 325 m², p. č. 3117 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1 650 m², p. č. 3118 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o 
výměře 1 456 m², p. č. 3119 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2 326 
m², p. č. 3123 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 152 m², všechny v k. 
ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské 
sítě činí pro Město Čelákovice 500,- Kč + DPH (slovy: Pětset korun českých + DPH). 
Uvedená finanční náhrada je stanovena na základě uzavřené smlouvy o smlouvě 
budoucí. 
 
d) Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice Přístavní kNN, č. p. 767“ – 
spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení NN a 
umístit rozvodnou skříň a přívodné kabely NN přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 
3111/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m², p. č. 1753/4 – 
zahrada, o výměře 3 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Finanční náhrada za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě činí pro Město Čelákovice 12.000,- Kč + DPH 
(slovy: Dvanácttisíc korun českých + DPH).  
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy do rozpočtu města dle ustanovení smluv. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení. 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

4.2.1 - 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. IE-12-6002777VB1 mezi 
městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. 
s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě 
práva zřídit, provozovat a vést přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 
1427/64 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2548 m², p. č. 
1427/85 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 41 m², p. č. 
1424/1 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře, 1663 m², p. č. 
1424/2 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 202 m², p. č. 
1424/14 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 250 m², p. č. 
1424/13 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 272 m², p. č. 
1380/1 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 769 m², p. č. 
1424/12 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 325 m2, p. č. 
1391/1 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 734 m2, p. č. 
1402/1 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 769 m2, p. č. 
1413/1 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 3 093 m2, všechny 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení kNN a umístit 
pojistkové skříně. 
 
 
4.2.2 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. EP-12-6000362VB1 mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, 
provozovat a vést přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 3571/3 - ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 3641 m², p. č. 3571/9 – orná půda,  
o výměře 242 m², p. č. 3571/1 – orná půda, o výměře, 618 m², p. č. 3878 - 
ostatní plocha/silnice, o výměře 2033 m², p. č. 3539/18 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 582 m², p. č. 3539/7 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 78 m², p. č. 982/11 - ostatní 
plocha/zeleň, o výměře 1528 m², p. č. 982/6 – orná půda,  
o výměře 3815 m2, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
kabelové vedení VN, NN a umístit pojistkovou skříň. 
 
4.2.3 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. IE-12-6000118 (29) mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
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IV, jako oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, 
provozovat a vést přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 3116 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 325 m², p. č. 3117 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 650 m², p. č. 3118 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 456 m², p. č. 3119 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 2 326 m², p. č. 3123 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 152 m², všechny v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a přípojkový pilíř SS, 
SR. 
 
4.2.4 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-12-6016344/VB/003 mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, 
provozovat a vést přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 3111/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m², p. č. 1753/4 – zahrada, o 
výměře 3 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, 
rozvodnou skříň a přívodné kabely NN. 
 

 
PŘÍLOHY 
 
4x Smlouva 
4x Mapa KN 
 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Jindřich Týč 
(vedoucí odboru hospodářského) 

 
……………………………………………… 

Mgr. Ivana Kašpárková 
(právník městského úřadu) 
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       V Čelákovicích dne 08. 06. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

Mgr. Ivana Kašpárková, OSTA, 
 Marcela Klaudová, OH 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.2.5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 5/2015 DNE 24. 06. 2015 
 
 
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI S RWE 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Je předložena smlouva na zřízení věcného břemene - služebnosti v souvislosti s akcí 
„Reko VTL Čelákovice TOS – stavba č. 31382“ v rozsahu daném dle geometrického 
plánu č. 2403-110/2014, pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 4.2.5. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Finanční náhrada za služebnost ve výši 12.000,- Kč + DPH - par. 3639 položka 2119. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.2.5   
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu 
o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 31382/15/….. mezi městem 
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Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad 
Labem, jako oprávněnou osobou, na věcné břemeno - služebnost práva zřídit a 
provozovat na služebném pozemku parc.č. 1354/61 - ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 174 m2 a parc. č. 3601 - ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 522 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
plynárenské zařízení – plynovod „Reko VTL Čelákovice TOS“ a práva 
vstupovat a vjíždět na služebný pozemek parc.č. 1354/61 - ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 174 m2  a parc. č. 3601 - ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 522 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
v souvislosti s provozováním, úpravami, opravami a odstraněním 
plynárenského zařízení – plynovodu „Reko VTL Čelákovice TOS“ 
 
PŘÍLOHY 
 
1. 1x návrh smlouvy 
2. 1x GP č. 2403-110/2014 
3. 1x mapa 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Jindřich Týč 
(vedoucí hospodářského odboru) 

 

 
……………………………………………… 

Jan Baran 
(tajemník) 
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       V Čelákovicích dne 08. 06. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

Mgr. Ivana Kašpárková, OSTA, 
 Marcela Klaudová, OH 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.2.6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 5/2015 DNE 24. 06. 2015 
 
 
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI S RWE – přeložka 
u kruhové křižovatky 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Je předložena smlouva na zřízení věcného břemene - služebnosti v souvislosti s akcí 
„Přeložka STL plynovodu PE 110 Čelákovice (kruhový objezd)“ číslo stavby 57658, 
v rozsahu daném dle geometrického plánu č. 2357-213/2014, pro k.ú. Čelákovice a 
obec Čelákovice. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 4.2.6. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Finanční náhrada za služebnost ve výši 500,- Kč + DPH - par. 3639 položka 2119. 
V tomto případě je minimální náhrada za služebnost, neboť se jednalo o akci města. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
4.2.6   
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
„Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti“, mezi městem Čelákovice 
jako vlastníkem pozemků a spol. RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako 
oprávněnou osobou, na věcné břemeno - služebnost práva zřídit a provozovat 
na služebných pozemcích parc. č. 3571/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 3641 m2, parc. č. 3578/1 – zahrada, o výměře 580 m2, parc. č. 3578/5 – 
zahrada, o výměře 61 m2, parc. č. 3578/10 – zahrada, o výměře 13 m2 a parc. č. 
3878 - ostatní plocha, silnice, o výměře 2033 m2, zapsaných takto na LV č.10001 
pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, plynárenské zařízení – plynovod 
s názvem „Přeložka STL plynovodu PE 110 Čelákovice (kruhový objezd)“ a 
práva vstupovat a vjíždět na služebné pozemky parc. č. 3571/3 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 3641 m2, parc. č. 3578/1 – zahrada, o výměře 580 
m2, parc. č. 3578/5 – zahrada, o výměře 61 m2, parc. č. 3578/10 – zahrada, o 
výměře 13 m2 a parc. č. 3878 - ostatní plocha, silnice, o výměře 2033 m2, 
zapsaných takto na LV č.10001 pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 
v souvislosti s provozováním, úpravami, opravami a odstraněním 
plynárenského zařízení – plynovodu s názvem „Přeložka STL plynovodu PE 
110 Čelákovice (kruhový objezd)“ 

 
PŘÍLOHY 
 
1. 1x návrh smlouvy 
2. 1x GP č. 2357-213/2014 
3. 1x mapa 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Jindřich Týč 
(vedoucí hospodářského odboru) 

 

 
……………………………………………… 

Jan Baran 
(tajemník) 
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       V Čelákovicích dne 09. 06. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

Mgr. Ivana Kašpárková, OSTA, 
 Marcela Klaudová, OH 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.2.7 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 5/2015 DNE 24. 06. 2015 
 
 
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. 
9900070171/1/2014 S RWE – STL přípojka  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Je předložena smlouva na zřízení věcného břemene - služebnosti v souvislosti s akcí 
„STL přípojka plynu pro objekt na poz. Č. 3571/21“ číslo stavby 9900070171, 
v rozsahu daném dle geometrického plánu č. 2279-19/2013, pro k.ú. Čelákovice a 
obec Čelákovice. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 4.2.7. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Finanční náhrada za služebnost ve výši 50,00 Kč + DPH - par. 3639 položka 2119. 
V roce 2012 byla poukázána platba investorem stavby dle sepsané dohody o 
umožnění provedení stavby přípojky plynu (ve výši 12.000,- Kč + DPH). Vzhledem 
k poskytnuté platbě investorem stavby a následné změně podmínek byla s RWE 
dohodnuta platba v minimální výši. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení č. 09/2007/21 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
4.2.7   
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
„Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti“, mezi městem Čelákovice 
jako vlastníkem pozemků a spol. RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako 
oprávněnou osobou, na věcné břemeno - služebnosti práva zřídit a provozovat 
na služebném pozemku parc. č. 3571/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 3641 m2, v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, plynárenské zařízení – 
STL přípojka plynu pro objekt na p.č. 3571/21 a práva vstupovat a vjíždět na 
služebný pozemek parc. č. 3571/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 3641 m2, v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, v souvislosti 
s provozováním, úpravami, opravami a odstraněním plynárenského zařízení – 
STL přípojka plynu pro objekt na p.č. 3571/21 

 
PŘÍLOHY 
 
1. 1x návrh smlouvy 
2. 1x GP č. 2279-19/2013 
3. 1x mapa 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Jindřich Týč 
(vedoucí hospodářského odboru) 

 

 
……………………………………………… 

Jan Baran 
(tajemník) 
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