
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě  

 

Zpracoval: Irena Weinerová, odd. přípravy a řízení projektů 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, odd. přípravy a řízení pro-
jektů 

telefon: 485 243 510 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: RM  dne 26. 8.2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec  

 

Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky 

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

uzavření smlouvy na zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: uložení vedení s optickým kabe-
lem, vstup a vjezd pro opravy a údržbu ve prospěch statutárního města Liberec na pozemku č. 
702/2 v k.ú. Horní Hanychov, jehož vlastníkem je KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., 
Papírová 537, 460 01 Liberec II, IČ 287 39 841, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1140-
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458/2011 ze dne 6.10.2011, na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, za cenu 25.000,- Kč 
bez DPH; 

 
a  u k l á d á  

 
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní operace zastupi-
telstvem města uzavřít příslušnou majetkoprávní smlouvu. 

 
T: 09/2014 
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Důvodová zpráva: 

V rámci stavby metropolitní sítě, umístění optického kabelu, byl dotčen pozemek 702/2 v k.ú. 
Horní Hanychov ve vlastnictví společnosti KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. Je nutné, 
aby na uvedenou stavbu bylo zřízeno věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě.  

Po vyhovení geometrického plánu na uložení optického kabelu, který zadal vypracovat pro-
vozovatel optické sítě společnost Liberecká IS, byla vedena jednání s vlastníkem pozemku o 
podmínkách a výši úhrady za zřízení věcného břemene. Podle „Interního předpisu pro zřizo-
vání služebnosti“ schváleného usnesením rady města č.103/2014 dne 4.2.2014,  se cena za 
zřízení služebnosti ve prospěch města na cizích pozemcích stanovuje dohodou. Podle toho 
předpisu v případě, že by se jednalo o pozemek ve vlastnictví města, by cena věcného břeme-
ne služebnosti inženýrské sítě byla ve výši 16.800, - Kč bez DPH.  

Vzhledem ke skutečnosti, že do dnešního dne byl pozemek pro uložení sítě užíván bezplatně, 
došlo s vlastníkem pozemku k dohodě o ceně za úhradu věcného břemene služebnosti inže-
nýrské sítě ve výši 25.000, - Kč bez DPH. 

Dle nového občanského zákoníku a následné úpravy katastrálních zákonů je třeba, aby majet-
koprávní operace týkající se vkladu smlouvy o služebnosti do katastru nemovitostí a oprávně-
ným je statutární město Liberec (služebnost je zřízena na cizím pozemku) byla projednána 
v zastupitelstvu města. V případě, že statutární město Liberec je ve smluvním vztahu povin-
ným (služebnost je zřízena na městském pozemku) projedná majetkoprávní operaci pouze 
rada města.  

 

 

Doporučení odboru strategického rozvoje a dotací 

Uzavřít smlouvu s vlastníkem pozemku. 
 
 
Přílohy: 
1/ Geometrický plán č. 1140-458/2011 ze dne 6.10.2011 
2/ Katastrální mapa s vyznačením dotčeného pozemku 
 





 



 


