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1. (Ž. č. 8/20) Pozemky – věcné břemeno:
==================================
Žádost paní Ivany Dohnalové, Aleny Prokopové a pana Dušana Weisse o zřízení věcného břemene
na části p. p. 1224/22 a p. p. 1224/14 v k. ú. Voletiny za účelem uložení splaškové kanalizace
k panující p. p. 146 v k. ú. Voletiny.
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Odbor rozvoje města – stavba odsouhlasena dle předloženého záměru. Záměr je v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací.

Předchozí usnesení
Porada vedení
do p or uč uj e
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
sc h v al u j e
01. 01
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 146 v k. ú.
Voletiny v majetku paní Ivany Dohnalové, Aleny Prokopové a pana
Návrh na usnesení RM
Dušana Weisse spočívajícího v právu uložení a provozování splaškové
kanalizace na části p. p. 1224/22 a p. p. 1224/14 v k. ú. Voletiny
2
2
v celkovém rozsahu cca 8,00 m . Jednotková cena činí 33,33 Kč/m +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávnění.
Návrh na usnesení ZM
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2. (Ž. č. 13/20) Pozemky – věcné břemeno:
====================================
Žádost společnosti GasNet, s. r. o. o zřízení věcného břemene na části p. p. 2832 v k. ú. Trutnov za
účelem rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek.

Odbor rozvoje města – stavba odsouhlasena dle předloženého záměru s tím, že po zásahu do
tělesa komunikace bude provedena oprava krytu v šíři průjezdního profilu (4 cm) po pracovní spáru u
křižovatky s komunikací v ulici R. Frimla. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací.

Předchozí usnesení
Porada vedení
do p or uč uj e
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
sc h v al u j e
01. 01
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet,
Návrh na usnesení RM s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodu a
plynovodních přípojek na části p. p. 2832 v k. ú. Trutnov v celkovém
2
2
rozsahu cca 135,00 m za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m + DPH.
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
Návrh na usnesení ZM
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3. (Ž. č. 18/20) Pozemky – věcné břemeno:
====================================
Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene na části p. p. 427/5 a p. p. 512 v
k. ú. Dolní Staré Město za účelem uložení zemního kabelového vedení NN.

Odbor rozvoje města – stavba odsouhlasena dle předloženého záměru. Záměr je v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací.

Předchozí usnesení
Porada vedení
do p or uč uj e
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
sc h v al u j e
01. 01
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ
Návrh na usnesení RM Distribuce, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování zemního
kabelového vedení NN na části p. p. 427/5 a p. p. 512 v k. ú. Dolní Staré
2
Město v celkovém rozsahu cca 26,00 m za jednotkovou cenu 117,00
2
Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
Návrh na usnesení ZM
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4. (Ž. č. 19/20) Pozemky – věcné břemeno:
==================================
Žádost společnosti HD internet s. r. o. o zřízení věcného břemene na části p. p. 2039 a p. p. 1980/4 v
k. ú. Horní Staré Město za účelem uložení kanalizační a plynovodní přípojky k panující p. p. 2038/4
v k. ú. Horní Staré Město.

Odbor rozvoje města – stavba odsouhlasena dle předloženého záměru. Záměr je v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací.

Předchozí usnesení
Porada vedení
do p or uč uj e
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
sc h v al u j e
01. 01
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch p. p. 2038/4 v k. ú.
Horní Staré Město v majetku společnosti HD internet s. r. o.
Návrh na usnesení RM
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační a plynovodní
přípojky na části p. p. 2039 a p. p. 1980/4 v k. ú. Horní Staré Město
2
2
v celkovém rozsahu cca 28,00 m . Jednotková cena činí 117,00 Kč/m +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
Návrh na usnesení ZM
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5. (Ž. č. 21/20) Pozemky – věcné břemeno:
====================================
Žádost společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., o prodloužení termínu dokončení stavby do
31.12.2025 u Smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. 07B 175. Věcné břemeno je zřízeno k části p. p. 1801, p. p. 1892/1, p. p. 2007, p. p. 1799/3, p.
2
p. 317/7, p. p. 1799/2, p. p. 1555/3 a p. p. 1555/1 v k. ú. Horní Staré Město v rozsahu cca 1048,00 m
a p. p. 2236/2, p. p. 2124/3, p. p. 562/2, p. p. 2241/2, p. p. 2238, p. p. 2237/1, p. p. 2125/2, p. p.
2125/1, p. p. 1964/1, p. p. 3085, p. p. 565, p. p. 562/3, st. p. 129/1 a st. p. 190 v k. ú. Babí v rozsahu
2
cca 448,00 m za účelem uložení kanalizačního potrubí.
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Odbor majetku města – stavba byla odsouhlasena usnesením Rady města Trutnov č. 2017-168/4
z 27.02.2017. Stavba není dokončena.

Předchozí usnesení
Porada vedení
do p or uč uj e
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
sc h v al u j e
01. 01
Návrh na usnesení RM prodloužení termínu dokončení stavby do 31.12.2025 u Smlouvy o
právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě
č. 07B 175 spočívajícího v právu uložení a
provozování kanalizačního potrubí.
Návrh na usnesení ZM
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6. (Ž. č. 22/20) Pozemky – věcné břemeno:
====================================
Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene na části p. p. 1418/1 v k. ú.
Poříčí u Trutnova za účelem uložení zemního kabelového vedení NN.

Odbor rozvoje města – stavba odsouhlasena dle předloženého záměru. Záměr je v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací.

Předchozí usnesení
Porada vedení
do p or uč uj e
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
sc h v al u j e
01. 01
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ
Návrh na usnesení RM Distribuce, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování zemního
kabelového vedení NN na části p. p. 1418/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova
2
2
v celkovém rozsahu cca 21,00 m za jednotkovou cenu 117,00 Kč/m +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
Návrh na usnesení ZM
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7. (Ž. č. 25/20) Pozemky – věcné břemeno:
==================================
Žádost společnosti AUTOSTYL a. s. o zřízení věcného břemene na části p. p. 2184/10, p. p. 2228/2 a
p. p. 2228/3 v k. ú. Trutnov za účelem uložení kanalizační a vodovodní přípojky k panující st. p. 4908
v k. ú. Trutnov.

Odbor rozvoje města – stavba odsouhlasena dle předloženého záměru. Záměr je v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací.

Předchozí usnesení
Porada vedení
do p or uč uj e
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
sc h v al u j e
01. 01
zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch st. p. 4908 v k. ú.
Návrh na usnesení RM Trutnov v majetku společnosti AUTOSTYL a. s. spočívajícího v právu
uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky na části p. p.
2184/10, p. p. 2228/2 a p. p. 2228/3 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu
2
2
cca 171,00 m . Jednotková cena činí 133,33 Kč/m + DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Návrh na usnesení ZM
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