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Věc: Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene se společností PREdistribuce,
a.s. - pozemek parc.č. 1285/2 v obci Praha, k.ú. Čakovice

Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č.1: žádost
Příloha č.2: geometrický plán
Příloha č.3: vyčíslení délek
Příloha č.4: mapa

(č. usnesení) (zn. předkl.)
OŽPaMp/Ko

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - věcného břemene  se společností PREdistribuce,
a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 27376516, na stavbu: "P9,
Čakovice, Polyfunkční areál "U Zámeckého parku," voTS, kVN, SPP: S-143 668"  - součást
distribuční soustavy (podzemní vedení VN a telekomunikační vedení),  v pozemku parc.č.
1285/2 v obci Praha, k.ú. Čakovice. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění provozu,
oprav a údržby stavby podzemního vedení VN a telekomunikačního vedení. Věcné břemeno
se zřizuje za cenu 10 000,- Kč + příslušná sazba DPH, splatnou do 30 dnů od doručení
vyrozumění o povolení vkladu.

V Praze dne 12.09.2019



Důvodová zpráva

Pražská energetika, a.s. - dceřiná spol. PREdi, a.s. požádala  o uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti - věcného břemene v rámci stavby, kterou investor nazval: "P9, Čakovice, Polyfunkční
areál "U Zámeckého parku," voTS, kVN, SPP: S-143 668" - součást distribuční soustavy
(podzemní vedení VN a telekomunikační vedení),  v pozemku parc.č. 1285/2  k.ú. Čakovice.

Smlouva budoucí o zřízení VB nebyla uzavřená. Ze sdělení žadatele vyplynulo, že v rámci stavby
došlo z technických důvodů při napojování nového vedení na stávající trasu podzemního vedení
k dotčení uvedeného pozemku.

Cena za zřízení VB, v délce 2 m,  je 10 000,- Kč + příslušná sazba DPH.

RMČ dne 19.8.2019  usnesením č. USN RM 438/2019 schválila předložený návrh uvedené
smlouvy.

Související materiály jsou k nahlédnutí na OŽPaMp.
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