Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu
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 budoucího věcného břemene
umístění mostní konstrukce
NJ/103/d/2018/No
vodní
1745/1
Rybí
dle GP
900*)
plocha
12
Budoucí oprávněný Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČO 708 90 692
Budoucí povinný
Povodí Odry, státní podnik se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 708 90 021
Odůvodnění:
Umístění mostní konstrukce v rámci stavby „Silnice II/482 – rekonstrukce mostu ev.č. 482–001 přes Rybský potok v obci Rybí“.
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.
Definitivní rozsah věcného břemene bude určen na základě skutečného provedení stavby dle geometrického plánu (GP) a bude
zakotven ve smlouvě o zřízení věcného břemene.
*) Cena věcného břemene bude stanovena dohodou dle platného Ceníku služeb a výkonů Povodí Odry, státní podnik a bude
navýšena o DPH v zákonné výši.

Středisko Ostrava
Smlouva číslo

Druh
Parcelní číslo
Katastrální
Finanční náhrada v Kč
Způsob a rozsah dotčení pozemku
2
pozemku
území
popis
bm, m
1) Zřízení budoucího věcného břemene
Zábřeh nad
umístění mostní konstrukce
OV/126/d/2018/Ol
ostatní
100/18
dle GP
1.000*)
plocha
Odrou
736/3
736/24
736/25
Budoucí oprávněný Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČO 708 90 692
Budoucí povinný
Statutární město Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 008 45 451
Odůvodnění:
Umístění mostní konstrukce v rámci stavby „Silnice III/4787 – oprava mostu ev.č. 4787-1c.1 a ev.č. 4787/1c.2 přes ul. Dolní na
ul. Výškovická v Zábřehu“.
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.
Definitivní rozsah věcného břemene bude určen na základě skutečného provedení stavby dle geometrického plánu (GP) a bude
zakotven ve smlouvě o zřízení věcného břemene.
*) Cena věcného břemene bude stanovena dohodou za jednorázovou úplatu a bude navýšena o DPH v zákonné výši.
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