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       V Čelákovicích dne 20.10.2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 6.1.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 7/2015 DNE 4.11.2015 
 

Smlouvu o zřízení služebnosti kanalizační přípojky – SVÚM 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V Zastupitelstvu města byla v roce 2013 schválena smlouva se společností SVÚM, 
a.s. na věcné břemeno – uložení, vedení, provozu, oprav a udržby kanalizačního 
potrubí. Vzhledem k tomu, že tato smlouva nebyla společností SVUM podepsána a z 
důvodu platnosti nového občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb. bylo nutné 
znění smlouvy upravit.  
Po úpravě znění smlouvy dle nového občanského zákoníku je  „Smlouva o zřízení 
služebnosti kanalizační přípojky“ se společností SVÚM a.s., Čelákovice předložena 
ke schválení.  
Úhrada za služebnost inženýrské sítě (věcné břemeno) byla dohodnuta ve výši 
100.000,- Kč + DPH.  
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjem ve výši 100 tis. Kč na rozpočtovou skladbu 3639/2119 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 23/2012/2.11 ze dne 6.12.2012 
Usnesení Zastupitelstva města č. 24/2013/4.3. ze dne 25. 9. 2013 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

6.1.1 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
 
6.1.1.1  
Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 24/2013/4.3 ze dne 25. 9. 2015 
z důvodu přepracování smlouvy dle zákona č.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
6.1.1.2   
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 služebnosti kanalizační přípojky mezi městem Čelákovice 

jako vlastníkem pozemku a spol. SVÚM a. s., Čelákovice, jako oprávněným 

ze služebnosti na služebnost práva uložení, vedení, provozu, oprav a údržby 

kanalizačního potrubí – kanalizační přípojky – přes pozemek ve vlastnictví 

povinného p. č. 1354/51 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 

4046m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení 

služebnosti byla stanovenou dohodou ve výši 100 000,00 Kč bez DPH 

(121 000,00 Kč včetně DPH). 

 
 

 
PŘÍLOHY 
 
6.1.1.1 – Návrh smlouvy o zřízení služebnosti kanalizační přípojky 
6.1.1.2 – geometrický plán č. 2295-1108/2013 pro k.ú. Čelákovice 
6.1.1.3 – snímek mapy KN 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová, 
vedoucí odboru správy majetku a 

investic 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
 právník městského úřadu 
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       V Čelákovicích dne 21. 10. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 6.1.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 7/2015 DNE 4. 11. 2015 
 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – akce VO Záluží (se SŽDC) 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V roce 2014 proběhla realizace veřejného osvětlení Záluží. V rámci této investiční 
akce byla provedena výměna kabelu v mostním tělese nad pozemky Českých drah, 
které požadují legalizaci uložení tohoto kabelu formou uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě. 
Zastupitelstvu města je předložena smlouva č. 351825/2015/OŘ PHA, na zřízení 
věcného břemene - služebnosti v souvislosti s akcí města - „Záluží u Čelákovic, 
Rekonstrukce V.O. – Čelákovice – Záluží“, spočívající v uložení podzemního 
kabelového vedení veřejného osvětlení, na dobu neomezenou, v rozsahu daném dle 
geometrického plánu č. 2401-932a/2014, pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice 
a geometrického plánu č. 238-932b/2014, pro k.ú. Záluží u Čelákovic a obec 
Čelákovice, v pozemcích SŽDC. 
Věcné břemeno služebnosti se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 16.232,- Kč 
(slovy šestnácttisícdvěstětřicetdvě koruny české) + příslušná DPH. Zálohově byla 
částka za zřízení služebnosti ve výši 19.640,72 Kč oprávněným uhrazena dne 
11. 5. 2015. Z této částky činí 16.232,- Kč finanční náhradu za zřízení služebnosti 
a 3.408,72 Kč výši příslušné daně z přidané hodnoty. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení. 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

6.1.2 
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
V rámci akce byla částka za služebnost dne 11. 5. 2015 uhrazena zálohově. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
6.1.2 
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.j. 35182/2015/OŘ PHA“, 
mezi městem Čelákovice jako oprávněným a Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizací, jako povinnou osobou, na věcné břemeno – 
služebnosti práva zřídit a provozovat ve služebných pozemcích stavbu, a dále 
v nezbytně nutném rozsahu vjíždět a vstupovat na služebné pozemky 
v souvislosti se zřízením, opravami a provozováním stavby, a to v rozsahu 
stanoveném geometrickým plánem č. 2401-932a/2014, u p.č. 3514, pro k.ú. 
Čelákovice a obec Čelákovice a v rozsahu stanoveném geometrickým plánem 
č. 238-932b/2014, u p.č. 60/1, pro k.ú. Záluží u Čelákovic a obec Čelákovice, za 
jednorázovou úplatu ve výši 16.232,00 Kč + DPH. 
 
PŘÍLOHY 
 
6.1.2.1 1x návrh smlouvy 
6.1.2.2  1x GP č. 2401-932a/2014 
6.1.2.3  1x GP č. 238-932b/2014 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí OSMI 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
právník městského úřadu 
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6.1.3 

 
 

       V Čelákovicích dne 22. 10. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 
Lucie Nešněrová, referent odboru správy 

majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 6.1.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 7/2015 DNE 4. 11. 2015 
 
 
Majetkové záležitosti – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
pro akci „Čelákovice, p. č. 982/90, TS Rybníčky“ 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Z důvodu zřizování nové trafostanice v oblasti a rozsahu dle geometrického plánu, 
který je přílohou tohoto podkladového materiálu, 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, p. č. 982/90, TS Rybníčky“ – spočívající v právu oprávněné osoby 
zřídit, provozovat a umístit trafostanici – stavbu distribuční soustavy na pozemcích 
vlastníka pozemků p. č. 982/17 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3 579 m²,  
p. č. 982/90 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 2 616 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. Služebnost inženýrské sítě je sjednána úplatně za částku 12.000,00 Kč 
bez DPH.  
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy do rozpočtu města dle ustanovení smlouvy 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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6.1.3 

 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
6.1.3 
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 služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6400375/001 
mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné 
osobě služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích vlastníka pozemků p. č. 982/17 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 
3 579 m², p. č. 982/90 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 2 616 m², oba 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, trafostanici, za úhradu 12.000,00 Kč bez 
DPH (14.520,00 včetně DPH).  

 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
2. Geometrický plán 
3. Snímek mapy KN 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí odboru správy majetku 

a investic 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
právník městského úřadu 
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