Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu
Středisko Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava
Smlouva číslo
Druh
Parcelní číslo
Katastrální
Způsob a rozsah dotčení pozemku
pozemku
území
popis
bm
1) Zřízení věcného břemene
příčné uložení do pozemku
FM/35/e/2017/Pe
vodní
5206/2
Místek
dle GP
plocha
SO 312 odvodnění silnice
7,4
Oprávněný
Povinný
Investor

Finanční náhrada v Kč

1.000*)

Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČO 708 90 692
Povodí Odry, státní podnik se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 708 90 021
Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 56, Nusle, Praha 4,
IČO 659 93 390

Odůvodnění:
Zřízení věcného břemene SO 312 Odvodnění silnice III/4848 v rámci stavby „Silnice D56 Frýdek-Místek, připojení na R48“.
Věcné břemeno – služebnost SO 312 Odvodnění silnice III/4848 je zřizováno ve prospěch oprávněného, spočívající v právu
vstupovat a vjíždět na pozemek v případě běžné údržby a opravy uvedené silniční kanalizace SO 312 Odvodnění silnice III/4848.
Rozsah věcného břemene určen na základě skutečného provedení stavby dle geometrického plánu.
*) Cena věcného břemene je včetně DPH a je stanovena dle ust. § 3b odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 17 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Středisko Frýdek-Místek
Smlouva číslo
Druh
Parcelní číslo
Katastrální
Finanční náhrada v Kč
Způsob a rozsah dotčení pozemku
2
pozemku
území
popis
m
2) Zřízení věcného břemene
FM/34/e/2017/Pe
ostatní
5339/1
Místek
uložení do pomoc. pozemku dle GP
3.800*)
plocha
SO 312 odvodnění silnice
53+54
ostatní
5339/6
plocha
Oprávněný
Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČO 708 90 692
Povinný
Statutární město Frýdek-Místek se sídlem Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek, IČO 002 96 643
Odůvodnění:
Zřízení věcného břemene SO 312 Odvodnění silnice III/4848 v rámci stavby „Silnice D56 Frýdek-Místek, připojení na R48“.
Věcné břemeno – služebnost SO 312 Odvodnění silnice III/4848 je zřizováno ve prospěch oprávněného, spočívající v právu
umístit a provozovat včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti s provozováním, opravami a údržbou SO 312
odvodnění silnice III/4848.
Rozsah věcného břemene určen na základě skutečného provedení stavby dle geometrického plánu.
*) Cena věcného břemene je stanovena dle znaleckého posudku a byla již zaplacena.
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Středisko Nový Jičín
Smlouva číslo

Druh
Parcelní číslo
Katastrální
Finanční náhrada v Kč
Způsob a rozsah dotčení pozemku
2
pozemku
území
popis
bm, m
1) Zřízení věcného břemene
NJ/201/e/2017/No
vodní
1788/2
Straník
mostní konstrukce
dle GP
2.850*)
plocha
38
Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČO 708 90 692
Oprávněný
Povinný
Povodí Odry, státní podnik se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 708 90 021
Odůvodnění:
Zřízení věcného břemene mostní konstrukce v rámci stavby „Silnice III/05716 – rekonstrukce propustku přes Zadní potok v obci
Straník v km 2,100 – přestavba propustku na mostní objekt“.
Věcné břemeno – služebnost mostní konstrukce je zřizováno ve prospěch oprávněného, spočívající v právu zřídit, provozovat,
včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek v případě běžné údržby a oprav mostní konstrukce.
Rozsah věcného břemene určen na základě skutečného provedení stavby dle geometrického plánu.
*) Cena věcného břemene stanovena dle aktuálního Ceníku služeb a výkonů Povodí Odry, státní podnik a bude navýšena o DPH
v zákonné výši.
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