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       V Čelákovicích dne 26. 06. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 

Lucie Nešněrová, referent OSMI 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 6/2015 DNE 09. 09. 2015 
 
 
Majetkové záležitosti – Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
a) Z důvodu zřizování nové trasy kabelového vedení 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 – č. p. 1354/44,38“ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, 
provozovat a vést kabelové vedení VN přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 1354/9 
- ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 887 m², p. č. 1354/10 - ostatní plocha/ 
manipulační plocha, o výměře 7 795 m², oba 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). Uvedená finanční 
náhrada je stanovena na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí. 
 
b) Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo usnesením č. 5/2015/4.2.4 ze dne 24. 6. 
2015 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice 
Přístavní kNN, č. p. 767“ a to na pozemky p. č. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 3195 m², p. č. 1753/4 – zahrada, o výměře 3 m², oba v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 12.000,- Kč + DPH (slovy: Dvanácttisíc 
korun českých + DPH). Jelikož oprávněná osoba požaduje změnu v názvosloví 
smlouvy a úpravu po legislativní stránce v čl. VI, je předkládána nová smlouva. 
Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají zachována. 
 
c) Je předložena smlouva o zřízení věcného břemene - 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 
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vedení NN, rozvodnou skříň a přívodné kabely NN přes pozemky vlastníka pozemků 
p. č. 3111 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m², p. č. 1753/4 – 
zahrada, o výměře 3 m², oba 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 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy do rozpočtu města dle ustanovení smluv. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení č. 5/2015/4.2.4 ze dne 24. 6. 2015 
 
 
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. IV-12-6015472/1 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. 
1354/9 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 887 m², p. č. 
1354/10 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 7 795 m², 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení VN.  
 
 
4.2.2 revokuje své usnesení č. 5/2015/4.2.4 ze dne 24. 6. 2015, kterým 
schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-
6016344/VB/003. 
 
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 věcného břemene - 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, všechny v k. ú. 
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Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, rozvodnou skříň a 
přívodné kabely NN. 
 
 

 
PŘÍLOHY 
 
2x Smlouva 
2x Mapa KN 
 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek 
(starosta města) 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
 

 
 


