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1. zasedání zastupitelstva města dne:18.12.2014 

Bod pořadu jednání:   

 

 

Věc:  Smlouvy na zřízení věcného břemene - služebnosti pro trasu 

ochranných optotrubek pro umístění optických kabelů 

vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-

Mobile v Liberci OK" s Ředitelstvím silnic a dálnic 

 

Zpracoval: Bc. David Novotný,  vedoucí odboru  správy veřejného 

majetku, 

odbor, oddělení: Odbor správy veřejného majetku 

telefon: 485 243 874 

Schválil:  vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného 

majetku   

Projednáno: 
na 2. schůzi rady města dne 9.12.2014 

Poznámka:   

Předkládá: 
p. Tibor Batthyány 

primátor města Liberec 

p. Tomáš Kysela, v. r. 

náměstek pro technickou správu majetku města 

 

 

 

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání 
 

 s c h v a l u j e 
 

uzavření smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s Ředitelstvím silnic 

a dálnic ve prospěch statutárního města Liberce  pro darovaný nemovitý majetek tvořený 

ochrannými optotrubkami pro umístění optických kabelů vč. příslušenství, vybudovaných 

v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK", 

 

1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek parcela č. 

1400/42 k.ú.Růžodol, 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek parcela 

parcela č. 632/1 k.ú.Nové Pavlovice, 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek parcela 

parcela  č. 5780/1 k.ú. Liberec, 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek parcela 

parcela  č. 1565/6 ,č. 1565/12, č. 1565/17 a č. 811/2 k.ú. Růžodol I, parcela č. 16/2, č. 

25/6, č. 25/8, č. 39/8, č. 1613/10 a č. 1613/14 k.ú. Františkov u Liberce.   

 

a  u k l á d á   

 

Tomášovi Kyselovi, náměstkovi primátora pro technickou správu majetku města   

zajistit  podpis výše uvedených smluvních dokumentů, 

T: 03/2015. 
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Důvodová zpráva 

       Rada města Liberce na své 11.řádné  schůzi dne 4. června  2013 schválila záměr  uzavřít 

darovací smlouvu mezi statutárním městem Liberec, IČ: 002 62 978, se sídlem nám. Dr. E. 

Beneše 1, Liberec, PSČ 460 01 (dále jen „SML“) a společností VYDIS, a.s., se sídlem 5. 

května 16, Dolní Břežany, PSČ 252 41,  IČ: 246 60 345 (dále jen „VYDIS“), dle níž měla 

společnost VYDIS darovat SML optotrubky včetně případných revizních šachet, 

instalovaných mikrotrubiček a projektové dokumentace. Trasa ochranných optotrubek je 

tvořena dvojicí optotrubek založených v chodnících, komunikacích i dalších pozemcích 

v kruhu, popsaném v existující darovací smlouvě. V trase jsou uloženy revizní šachty pro 

obsluhu tras a v ochranných trubkách jsou v části instalované mikrotrubičky pro zatažení 

optických kabelů. Celková délka trasy je 16.272 m. Nemovitosti tvořené trasou ochranných 

optotrubek pro umístění optických kabelů byly přijaty do vlastnictví města Liberce. Vzhledem 

ke skutečnosti, že ochranné optotrubky jsou vedeny i v pozemcích, jejichž vlastníkem není 

SML, bylo třeba smluvně upravit bezproblémové zřizování a provozování podzemního 

komunikačního vedení, zejména zajistit SML (a případným dalším budoucím vlastníkům 

optotrubek), jeho zaměstnancům, spolupracovníkům a najatým dodavatelům prací vstup a 

vjezd na příslušné pozemky za účelem zajišťování provozu, údržby a provádění výkopů. 

    V souladu s předchozími rozhodnutími rady města přijatými na 13. schůzi rady města dne 

28. 8. 2012 a na 13. schůzi rady města dne 16. 7. 2013, bylo navrženo, aby výše uvedené bylo 

smluvně upraveno v příslušných smlouvách o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě. Vzorová smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě již 

odsouhlasená v předchozích materiálech, byla koncipována jako trojstranná dohoda mezi 

vlastníky předmětných nemovitostí, v nichž jsou HDPE trubky vedeny, společností VYDIS 

jako plátcem a SML. Při jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic se ukázalo, že požadují jiné 

znění smlouvy o zřízení věcného břemene. Po konzultacích mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 

a právníky SML došlo ke shodě na znění smluv, uvedeném v přílohách 1 až 4.  Rozsah 

příslušných služebností bude vždy nutné vyznačit v geometrickém plánu (který bude tvořit 

přílohu smlouvy). Je také nutné, aby služebnost odpovídala ochrannému pásmu podzemních 

telekomunikačních vedení dle zákona č. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Rada města dne 

9.12.2014 s uzavřením těchto smluv souhlasila. 

     Navrhuje se zřízení služebnosti na dobu neurčitou a za úplatu, která bude hrazena 

společností VYDIS, která rovněž ponese i náklady spojené s vkladem práva odpovídajícímu 

věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Povinnost strpět právo SML (a případných dalších 

budoucích vlastníků HDPE trubek) ze služebnosti v případě převodu vlastnictví příslušných 

pozemků přejde na nového nabyvatele příslušných pozemků.  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek 

parcela č. 1400/42 k.ú.Růžodol  

Příloha č. 2 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek 

parcela parcela č. 632/1 k.ú.Nové Pavlovice 

Příloha č. 3 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek 

parcela parcela  č. 5780/1 k.ú. Liberec 

Příloha č. 4 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek 

parcela parcela  č. 1565/6 ,č. 1565/12, č. 1565/17 a č. 811/2 k.ú. Růžodol I, parcela č. 16/2, č. 

25/6, č. 25/8, č. 39/8, č. 1613/10 a č. 1613/14 k.ú. Františkov u Liberce   
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Příloha č. 1 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek 

parcela č. 1400/42 k.ú.Růžodol  
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Příloha č. 2 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek 

parcela parcela č. 632/1 k.ú.Nové Pavlovice 
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Příloha č. 3 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek 

parcela parcela  č. 5780/1 k.ú. Liberec 
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Příloha č. 4 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek 

parcela parcela  č. 1565/6 ,č. 1565/12, č. 1565/17 a č. 811/2 k.ú. Růžodol I, parcela č. 16/2, č. 

25/6, č. 25/8, č. 39/8, č. 1613/10 a č. 1613/14 k.ú. Františkov u Liberce   
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