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1. (Ž. č. 99/20) Pozemky – věcné břemeno:
====================================
Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene na části p. p. 2561/2, p. p.
2213/21, p. p. 2213/15, p. p. 2227/3 a p. p. 2213/2 v k. ú. Trutnov za účelem umístění podzemního
vedení VN a trubky HDPE.
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Vyjádření Odboru rozvoje města:
k možnosti zřízení věcného břemene na části p. p. 2561/2, p. p. 2213/21, p. p. 2213/15, p. p. 2227/3
a p. p. 2213/2 v k. ú. Trutnov za účelem uložení kabelu VN spol. ČEZ Distribuce, a. s.
Odbor rozvoje
města

Vyjádření
z hlediska územního
plánu

oddělení územního
plánování

Vyřizuje

Bez připomínek.
Mgr. Hlíza

z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

Odůvodnění

z hlediska
připravovaných investic
města

Bez připomínek.

Realizace musí proběhnout v létě
2020.

Ing. Jelínek

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
Distribuce, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování
Návrh na usnesení RM
podzemního vedení a trubky HDPE na části p. p. 2561/2, p. p. 2213/21,
p. p. 2213/15, p. p. 2227/3 a p. p. 2213/2 v k. ú. Trutnov v celkovém
2
2
rozsahu cca 300,00 m za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m + DPH s tím,
že realizace stavby proběhne do 30.08.2020. Veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Návrh na usnesení ZM
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2. (Ž. č. 115/20) Pozemky – věcné břemeno:
====================================
Žádost Odboru rozvoje města o zřízení úplatného věcného břemene na části p. p. 650/3 v k. ú.
Volanov v majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic
ČR, za účelem umístění stavby „Přechod pro chodce v Trutnově ve Volanově“.

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 města Trutnova
Návrh na usnesení RM spočívajícího v právu umístění stavby „Přechod pro chodce v Trutnově
ve Volanově“ na části p. p. 650/3 v k. ú. Volanov v majetku České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a
dálnic ČR. Jednorázová cena činí 541,68 Kč + DPH. Veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
Návrh na usnesení ZM
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3. (Ž. č. 105/20) Pozemky – věcné břemeno:
====================================
Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, o zřízení věcného břemene na
části p. p. 1983/6, p. p. 1992/6, p. p. 2337/30, p. p. 1787/2 a p. p. 1787/1 v k. ú. Trutnov za účelem
uložení přeložky plynovodu.

Vyjádření Odboru rozvoje města:
k možnosti zřízení věcného břemene na části p. p. 1983/6, p. p. 1992/6, p. p. 2337/30, p. p. 1787/2 a
p. p. 1787/1 v k. ú. Trutnov za účelem uložení přeložky plynovodu ŘSD ČR.
Odbor rozvoje
města

Vyjádření
z hlediska územního
plánu

oddělení územního
plánování

oddělení investic

Odůvodnění

Vyřizuje

Bez připomínek.
Mgr. Hlíza

z hlediska údržby
komunikací a zeleně

Bez připomínek.

z hlediska
připravovaných investic
města

Bez připomínek.

Ing. Jelínek

Vyjádření oddělení pozemků:
smlouva bude uzavřena mezi Městem Trutnov (budoucí povinný), GasNet, s. r. o. (budoucí
oprávněný) a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (investor).
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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 spočívajícího v právu uložení a
provozování přeložky plynovodu na části p. p. 1983/6, p. p. 1992/6, p. p.
Návrh na usnesení RM 2337/30, p. p. 1787/2 a p. p. 1787/1 v k. ú. Trutnov v celkovém rozsahu
2
2
cca 68,00 m za jednotkovou cenu 133,33 Kč/m + DPH. Smlouva bude
uzavřena mezi Městem Trutnov (povinný), společností GasNet, s. r. o.
(oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, (investor). Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí investor.
Návrh na usnesení ZM
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4. (Ž. č. 114/20) Pozemky – věcné břemeno:
====================================
Žádost společnosti HD internet s. r. o. o zřízení věcného břemene na části p. p. 2094, p. p. 2100, p. p.
2099, p. p. 1866/3, p. p. 1329/3, p. p. 1335/5 a p. p. 1335/6 v k. ú. Horní Staré Město za účelem
umístění chráničky optického kabelu.
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Vyjádření Odboru rozvoje města:
možnosti zřízení věcného břemene na části p. p. 2094, p. p. 2100, p. p. 2099, p. p. 1866/3, p. p.
2
1329/3, p. p. 1335/5, p. p. 1335/6 (cca 460 m ) v k. ú. Horní Staré Město za účelem uložení chráničky
optického kabelu spol. HD internet s. r. o.
Odbor rozvoje
města

Vyjádření
z hlediska územního
plánu

oddělení územního
plánování

Vyřizuje

Bez připomínek.
Mgr. Hlíza

z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

Odůvodnění

z hlediska
připravovaných investic
města

Bez připomínek.

Bez připomínek.

Ing. Jelínek

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 HD
internet s. r. o., spočívajícího v právu uložení a provozování chráničky
Návrh na usnesení RM
optického kabelu na části p. p. 2094, p. p. 2100, p. p. 2099, p. p. 1866/3,
p. p. 1329/3, p. p. 1335/5 a p. p. 1335/6 v k. ú. Horní Staré Město
2
2
v celkovém rozsahu cca 460,00 m za jednotkovou cenu 58,50 Kč/m +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávněný.
Návrh na usnesení ZM
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5. (Ž. č. 97/20) Pozemky – věcné břemeno:
====================================
Žádost pana Bronislava Pelikuse o zřízení věcného břemene na části p. p. 2383/2 a p. p. 2283/2 v k.
ú. Trutnov za účelem uložení vodovodní a kanalizační přípojky.
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Vyjádření Odboru rozvoje města:
k možnosti zřízení věcného břemene na části p. p. 2383/2 a p. p. 2283/2 v k. ú. Trutnov za účelem
uložení vodovodní a kanalizační přípojky p. B. Pelikusovi.
Odbor rozvoje
města

Vyjádření

Odůvodnění

z hlediska územního
plánu

Doporučujeme nejdříve odsouhlasit
podmínky organizace výstavby a
následnou dopravní obslužnost.

oddělení územního
plánování
z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

z hlediska
připravovaných investic
města

Upozorňujeme, že pro případnou
výstavbu RD bude nezbytná změna
stávajícího dopravního omezení a
stavební úprava místní komunikace.
Nedoporučujeme.
Vodovod
a
kanalizace
bude
uložena
v komunikaci, což prodraží případnou
opravu.

Vyřizuje

Mgr. Hlíza

Ing. Jelínek

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
n e sc h v al u j e
01. 01
Návrh na usnesení RM zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch pana Bronislava
Pelikuse, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní a
kanalizační přípojky na části p. p. 2383/2 a p. p. 2283/2 v k. ú. Trutnov
v celkové délce cca 60,00 m.
Návrh na usnesení ZM
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