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1. (Ž. č. 174/20) Pozemky – věcné břemeno:
====================================
Žádost manželů Aleše Vejra a Veroniky Vejrové Mečířové o zřízení věcného břemene na části p. p.
474/2 v k. ú. Dolní Staré Město za účelem uložení splaškové kanalizační přípojky k panující p. p. 61/1
v k. ú. Dolní Staré Město.
Vyjádření Odboru rozvoje města:
k možnosti zřízení věcného břemene na části p. p. 474/2 v k. ú. Dolní Staré Město za účelem uložení
splaškové kanalizační přípojky pro manž. Vejrovi.
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.
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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 panující p. p. 61/1 v k.
ú. Dolní Staré Město v majetku manželů Aleše Vejra a Veroniky Vejrové
Návrh na usnesení RM
Mečířové spočívajícího v právu uložení a provozování splaškové
kanalizační přípojky na části p. p. 474/2 v k. ú. Dolní Staré Město
2
2
v celkovém rozsahu cca 19,00 m . Jednotková cena činí 40,00 Kč/m +
DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí
oprávnění.
Návrh na usnesení ZM
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2. (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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Odbor majetku města:
- žádost byla schválena usnesením Rady města č. 2020-504/11 z 01.06.2020 za jednotkovou
2
cenu 133,33 Kč/m + DPH, tj. celkem 10 970,00 Kč,
- jelikož se nejedná o novou stavbu, ale přeložku plynovodu, Ředitelství silnic a dálnic ČR může
zaplatit za věcné břemeno cenu dle znaleckého posudku nebo jednorázově 10 000,00 Kč
s DPH.
Předchozí usnesení

RM 2020-504/11
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.
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 celkovou cenu 10 000,00 Kč/m s DPH. Smlouva bude
Návrh na usnesení RM
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.
ru ší
02. 01
usnesení Rady města č. 2020-504/11 z 01.06.2020.
Návrh na usnesení ZM
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3. (Ž. č. 191/20) Pozemky – věcné břemeno:
====================================
Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene na části st. p. 1552/1 v k. ú.
Trutnov za účelem uložení kabelového vedení NN.
Vyjádření Odboru rozvoje města:
k možnosti zřízení věcného břemene na části st. p. 1552/1 v k. ú. Trutnov za účelem uložení vedení
NN spol. ČEZ Distribuce, a. s.
Odbor majetku
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.
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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
Návrh na usnesení RM
Distribuce, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování
kabelového vedení NN na části st. p. 1552/1 v k. ú. Trutnov v celkovém
2
2
rozsahu cca 46 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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4. (Ž. č. 183/20) Pozemky – věcné břemeno:
====================================
Žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., o zřízení věcného břemene na části p. p. 2573 v k. ú.
Trutnov za účelem uložení rozvodného tepelného zařízení (teplovod).
Vyjádření Odboru rozvoje města:
k možnosti zřízení věcného břemene na části p. p. 2573 v k. ú. Trutnov za účelem uložení teplovodu
spol. ČEZ Teplárenská, a. s.
Odbor majetku
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.
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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
Návrh na usnesení RM Teplárenská, a. s., spočívajícího v právu uložení a provozování
rozvodného tepelného zařízení (teplovodu) na části p. p. 2573 v k. ú.
2
Trutnov v celkovém rozsahu cca 25,00 m za jednotkovou cenu 133,33
2
Kč/m + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí oprávněný.
Návrh na usnesení ZM
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