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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské

sítě
uzavřená podle ust. §1267, 1785 a násl. zákona. 5. 89/2012 Sb„ občanský zákoník 

a podle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění
pozdějších předpisů

Č1.I
Smluvní strany

Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovic 
IČ: 00244732 
DIČ: CZ00244732
zastoupena na základě plné moci ze dne 25.04.2014, č.j. KP-PO/169/2014/EPM/63 
JUDr. Luďkou Stárkovou, vedoucí majetkového odb. Magistrátu města Č. Budějovice 
k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
(dále jen „Budoucí povinný'4)

na straně jedná

a

UPC Česká republika, s.r.o. 
se sídlem: Závišova 5, 140 00 Praha 4- Nusle
IČ: 00562262
DIČ: CZ00562262
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485 
zastoupena Tomášem Pandou na základě pověření ze dne 2.8.2017 
(dále jen „Budoucí oprávněná44)

na straně druhé

(dále společně jen „Smluvní strany44 nebo „Účastníci44)

ČL II
Úvodní ustanovení

1. Budoucí povinný prohlašuje, že je vlastníkem pozemků
č. pare. 496/1, 421, 361, 254, 202, 48, 4/1, 2210/8, 2210/5, 1236/10,1342, 1212, 2213/7, 
1481, 1536/1, 1296/14. zapsaného na listu vlastnictví ě. 1, v katastrálním území České 
Budějovice 2, obec České Budějovice, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj. katastrální pracoviště České Budějovice (dále jen „Služebné pozemky44).

2. Budoucí oprávněný je investorem stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě 
s názvem „SEK České Budějovice - Na Zlaté stoce44, která bude na základě rozhodnutí 
o umístění stavby umístěná z části na Služebných pozemcích (dále jen „Stavba44).

3. Budoucí oprávněný je držitelem Osvědčení č. 363 vydaného ČTÚ v souladu 
s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
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ČI. Ill
Předmět smlouvy o budoucí smlouvě

1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že po dokončení Stavby spolu uzavřou smlouvu 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souladu s ustanovením § 1267 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku a ustanovením § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích, na základě které zřídí Budoucí povinný ve prospěch 
Budoucího oprávněného na Služebném pozemku služebnost inženýrské sítě, odpovídající 
právu Budoucího oprávněného zřídit a provozovat podzemní vedení veřejné komunikační 
sítě v rozsahu, jak je vyznačeno na přiloženém situačním plánku a jak po dokončení 
Stavby bude vymezeno geometrickým plánem, dále oprávnění vstupovat 
a vjíždět na Služebný pozemek v souvislosti se zajištěním provozu, oprav a údržby 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě.

2. Budoucí povinný se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy obdrží od Budoucího 
oprávněného návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu ustanovení 
§1267, 1785 a násl. občanského zákoníku, nejpozději však do tří let od uzavření této 
smlouvy, uzavře s Budoucím oprávněným smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 
ve které společně sjednají práva a povinnosti v rozsahu a za podmínek podle této 
smlouvy.

3. Práva odpovídající služebnosti inženýrské sítě nabude Budoucí oprávněný vkladem do 
katastru nemovitostí.

4. Podstatné náležitostí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mimo náležitosti 
obecné dle občanského zákoníku Smluvní strany sjednávají především v níže uvedeném 
či. IV, čl. V, čl. VI.

ČI. IV
Předmět smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě

1. Budoucí Povinný jako vlastník Služebného pozemku zřídí ve prospěch Budoucího 
oprávněného služebnost inženýrské sítě, která bude odpovídat jeho právu zřídit 
a provozovat na tomto Služebném pozemku podzemní vedení veřejné komunikační sítě.

2. Budoucí oprávněný právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě přijme. Budoucí 
povinný jako vlastník pozemku se zaváže toto právo strpět.

3. Budoucí oprávněný se zaváže oznámit Budoucímu povinnému vstup na Služebný 
pozemek v souvislosti se zajištěním provozu, oprav a údržby podzemního vedení a zdrží 
se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval Budoucího povinného nebo 
jinak ohrožoval výkon jeho práv. Po ukončení činností uvede Budoucí oprávněný 
Služebný pozemek bezodkladně do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na 
povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání 
Služebného pozemku. 4

4. Budoucí oprávněný je povinen doručit kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 
práva do KN s vyznačením data přijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o 
doručení - doručenky) do 5 pracovních dnů na adresu Budoucího povinného ode dne 
podání na katastrálním úřadě. Smluvní strany si mohou smluvně dohodnout i jiný 
(alternativní) způsob doručení návrhu na zahájení řízení, například faxem, mailem apod.
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Čl. v
Trvání služebnosti

1. Právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě zřídí Budoucí povinný na dobu neurčitou.

Čl. VI
Úplata za zřízení služebnosti

1. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu stanovenou dle „Zásad projednávání 
a schvalování smluv o zřízení věcných břemen44, t.j. při dotčené ploše včetně 
ochranného pásma do 30 m2 za cenu 10.000,- Kč + 100,- Kč za každý další započatý 
m2. K jednorázové náhradě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené 
platným právním předpisem.

2. Úplatu za zřízení věcného břemene se Budoucí oprávněný zaváže zaplatit Budoucímu 
povinnému nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy bude ze strany příslušného 
katastrálního úřadu Budoucímu oprávněnému zasláno vyrozumění, jehož obsahem bude 
potvrzení vkladu práva dle smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru 
nemovitostí, čímž dojde k nabytí právních účinků vkladu práva.

3. Úplatu za zřízení věcného břemene uhradí Budoucí oprávněný na základě daňového 
dokladu, případně bezhotovostním převodem na uvedený účet, pokud Budoucí povinný 
nebude plátcem DPH.

ČI. VII
Ostatní ujednání

1. Budoucí povinný prohlašuje, že souhlasí se zřízením a umístěním podzemního vedení na 
Služebném pozemku. Budoucí oprávněný je oprávněn v souvislosti s realizací Stavby 
provádět na Služebném pozemku nezbytné dočasné výkopy a další práce. Toto právo se 
vztahuje také na třetí osobu, která bude, na základě příslušného smluvního vztahu, pro 
Budoucího oprávněného stavbu provádět. Tento souhlas Budoucí povinný vydává pro 
Budoucího oprávněného k osvědčení, že tento má právo opravňující jej vstupovat na 
Služebný pozemek a zřizovat zde Stavbu. Budoucí povinný bere na vědomí, že na režim 
provozu a údržby stavby se vztahují ustanovení zákona č. 127/2005 Sb.

2. Budoucí oprávněný oznámí Budoucímu povinnému vstup na Služebný pozemek za účelem 
zřízení Stavby písemně před jejím zahájením.

3. Budoucí oprávněný se zavazuje po provedení prací na Služebném pozemku uvést dotčené 
části Služebného pozemku na vlastní náklad do předchozího stavu, anení-li to možné 
s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo 
užívání.

4. Budoucí oprávněný se zavazuje po provedení stavby provést geodetické zaměření 
skutečného provedení Stavby a zajistit zpracování příslušného geometrického plánu, ve 
kterém bude graficky vyjádřen rozsah služebnosti inženýrské sítě. Smluvní strany berou na 
vědomí, že geometrický plán je nezbytným podkladem k uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a provedení vkladu do katastru nemovitostí.
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5. Náklady spojené se zpracováním návrhu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
a vkladem do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit Budoucí oprávněný.

Čl. VIII
Závěrečná ustanovení

1. Umístění Stavby je patrné z přiloženého situačního snímku (popř. snímku katastrální 
mapy), jenž je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou Smluvních 
stran.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází v plném rozsahu i na právní 
nástupce obou Smluvních stran.

4. Podmínky správců dotčených pozemků jsou zapracovány v textu smlouvy nebo tvoří její 
samostatnou přílohu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy.

6. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji Budoucí povinný či Budoucí oprávněný podepíší 
s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní 
strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

7. V případě, že Služebný pozemek nebude Stavbou dotčen nebo Stavba nebude z jakýchkoli 
důvodů realizována, nejsou Smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. Budoucí 
oprávněný tuto skutečnost písemně oznámí budoucímu povinnému.

8. Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně 
odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 
Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž 
uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Budoucí povinný způsobem, v rozsahu a ve lhůtách 
z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že Budoucí povinný je oprávněn bez 
omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru 
smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty 
nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. 
Smluvní strany berou dále na vědomí, že Budoucí povinný je povinen tuto smlouvu či 
skutečnosti zní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování 
dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této 
smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. 
Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, 
jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

10. Smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí 
oprávněný obdrží 2 její vyhotovení. Zbylá 2 vyhotovení jsou určena pro Budoucího 
povinného.

11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města čfel/2018 ze dneliU.'L-to .
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12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
> Příloha č. 1 - pověření Tomáše Landy, ze dne 2.8.2017
> Příloha č. 2 - situační plánek
> Příloha č. 3 - vyjádření OSVS ze dne 11.6.2018, čj. OSVS/2906/2018/Bed
> Příloha č. 4 - vyjádření ÚHA ze dne 28.5.2018, čj. ÚHA/310/2018/Do
> Příloha č. 5 - Zásady projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen 

(služebností a reálných břemen) v platném znění

V Praze. 0 4 -12- 
dne....................................

V Českých Budějovicích, 
dne.................................... 3 1 -01- 2019

za budoucího oprávněného:

Technician Specialist

UPC Česká republika, 
Závišova 5 
140 00 Praha 4

DIČ: CZ00562262

*

za budoucího povinného:

Vedoucí majetkového odboru 
Magistrátu města Č. Budějovice
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Závišova 5,1401. ’ 
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POVĚŘENÍ

Jednatelé obchodní společnosti lTPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5/502, 
Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, IČ 00562262. zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, v oddílu C. vložce 187 485 (dále jen „Společnost") tímto

pověřují

| pracujícího nazaměstnance Společnosti pana Tomáše Landu. 
pozici Technician Specialist k tomu, aby za Společnost činil veškerá právní jednání ve 
věcech spojených s umístěním , výstavbou, provozem, údržbou, opravou a modernizací 
sítí elektronických komunikací umísťovaných do pozemku; zřizování služebností; 
uzavíráním smluv o smlouvách budoucích a smluv o zřízení věcných břemen s limitem 
jednorázové náhrady za vznik věcného břemene do maximální výše 100.000,-Kč (slovy 
sto tisíc korun českých), bez daně z přidané hodnot) (DPH).

V Praze, dne
- 2 -OS- 2017

....................v

Mgr. Tereza Rychtaříková 
jednatelka

;i i\. . v • ' v-i.-i.





Statutární město České Budějovice 
Magistrát města České Budějovice 
Odbor správy veřejných statků 
Náměstí Přemysla Otakara II, ě. 1/1

Magistrát města České Budějovice 
Odbor správy veřejných statků 
Nám. Přemysla Otakara II., č.1/1 
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budeiovice.cz

Značka: Vyřizuje: Tel.:
OSVS/ 2906/2018/ Bed Ing. Š. Bednářová 386 802 504

r ~i
InfoTei, spoi. s r.o.

Novolíšeňská 18 

628 00 Brno

L J
E-mail: Datum:

bednarovas(5?c-budeiovžce.cz 11.6.2018

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení 
Stavba: SEK České Budějovice - Na Zlaté stoce
investor: UPC Česká republika s r.o., Praha 4 - Nusle, Závišova 5,140 00

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci sdělujeme následující:

Předložená situace řeší umístění optické trasy investora v intravilánu města České Budějovice. 
Navrhovaná trasa telekomunikačního vedení se napojí na stávající síť investora u křižovatky ulic 
K.Šafáře a Na Zlaté stoce. Odsud trasa povede po ulici Na Zlaté stoce až po ulici A. Sovy. Celková 
délka projektované trasy je 1415m.
Stavbou budou dotčeny komunikace, chodníky a veřejná zeleň v majetku a správě statutárního města 
České Budějovice.
Níže uvedené vyjádření má platnost jeden kalendářní rok ode dne vydání.
OSVS, odd. správy komunikací

Z hlediska správce komunikací k projektu stavby nemáme připomíná, za dodržení níže uvedených 
podmínek:

L U příčných přechodů sítě pod chodníkem a vozovkou preferujeme použití bezvýkopové 
technologie - protlaky.

2. Přechod přes ul. Na Zlaté stoce požadujeme protlakem. Jedná o místní komunikaci
I.kategorie. Na takovou komunikaci platí ochranná lhůta v době trvání 5 let (záruka do 
04/2022). Vstup do komunikace může povolit pouze rada města svým usnesením, přičemž 
bude stanovena jednorázová finanční náhrada za způsobenou majetkovou újmu.

3. Rovněž přístupové chodníky k objektům Branišovská č.p. 805,801,802,803,804 byiy nově 
opraveny. Záruka a ochranná lhůta trvá do r.2020.

4. Opravy povrchu chodníků o šířce menší než 2,5m budou provedeny v celé šířce s tím, že v šířce 
výkopu budou plnohodnotně opraveny podkladové vrstvy. Kryt chodníku bude opraven 
jemnozrnným asfaltovým kobercem v tloušťce 40~60mm dle původní mocnosti.

5. Ve zpevněných plochách o šířce větší než 2,5m bude trasa telekom.kabelu vedena při jejím 
kraji.

6. Oprava vozovky po případném příčném překopu bude provedena v šířce min.l,5m se zalitím 
spar.

7. Upozorňujeme že, investoři výstavby bytových domů v ul. Na Zlaté stoce v úseku mezi uí.Na 
Sádkách a A.Sovy mají povinnost opravit po pokládce inženýrských sítí větší část vozovky. Je 
třeba časová koordinace těchto překopů, aby nedošio ke kolizi v konečných opravách vozovky.

8. Upozorňujeme na nutnost projektování podle platné ČSN 736110 včetně Změny Z1 z února 
2010, navrhnout místa pro přecházení se signálními a varovnými pásy pro nevidomé.

9. Před započetím stavebních prací na místních komunikacích v majetku Statutárního města 
České Budějovice bude vydáno Rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Magistrátu města Č.Budějovice o zvláštním užívání komunikace.

ÍČ: 002 44 732 DIČ: CZ 002 44 732 číslo tel. ústředny: 386 801 111

http://www.c-budeiovice.cz


.10. Před započetím stavebních prací na místních komunikacích v majetku Statutárního města 
České Budějovice bude uzavřena dohoda o zvláštním užívání komunikace na odboru SVS 
Magistrátu města České Budějovice a uhrazena vyměřená částka.

11. Opravu komunikace po uložení sítí bude provádět specializovaná firma (stávající chodníky a 
komunikace).

12. Je nutné dodržet požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Platností této vyhlášky se ruší vyhláška 
č.369/2001 Sb.

13. Při zpracování projektové dokumentace požádejte o vyjádření k projektu správce veřejného 
osvětlení (Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 370 33 Č. 
Budějovice, tel.: 800 055 555, mail: edispecer.t@dpmcb.cz) a správce světelné signalizace 
(SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o., Dolní 1, 372 14 Č. Budějovice tel.: 387 310 696).

14. Před zahájením stavby budou vytýčeny stávající kabely VO (Dopravní podnik města České 
Budějovice, a.s., tel. 800 055 555, mail edispecer.t@dpmcb.cz) a kabely světelné signalizace 
správcem SSZ (SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. tel.: 387 310 696).

15. Výkopové práce v komunikacích se nepovolují v období mezi 15.listopadem a l.březnem.
16. Po ukončení stavebních prací požadujeme protokolární předání komunikací majetkovému 

správci: Mm České Budějovice - odbor SVS, oddělení správy komunikací.
17. Předloženou projektovou dokumentaci předložte k vyjádření odboru informatiky magistrátu 

města České Budějovice jako správci optických kabelů ve vlastnictví města České Budějovice.
18. Souhlas s provedením výkopových prací' není souhlasem s uložením přípojky do pozemku 

Statutárního města České Budějovice.

OSVS, odd. správy veřejné zeleně

Z hlediska správce veřejné zeleně k projektu stavby nemáme připomínky, za předpokladu, že budou 
dodrženy námi sledované zájmy.

1. V zájmové lokalitě se nachází stromové a keřové patro, tudíž požadujeme dodržování 
podmínek uvedených v normě ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích". Tato norma např. stanovuje, že „hloubené výkopy se nesmí provádět 
v kořenovém prostoru. Pokud se tomuto nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být 
výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5m od paty kmene atd., kmeny 
stromů rostoucích v blízkosti výkopů musí být chráněny proti mechanickému poškození 
oplocením apod."

2. Pokud bude nutné odstranění dřevin, požadujeme, aby před zahájením stavby bylo odborem 
ochrany životního prostředí Mm České Budějovice vydáno platné rozhodnutí. Náklady na 
odstranění dřevin a závazky s nimi spojené ponese investor.

3. Upozorňujeme na to, že využívání ploch veřejné zeleně při stavebních činnostech apod. je 
zpoplatněno. Proto požadujeme, aby před započetím vlastních stavebních nebo výkopových 
prací byla uzavřena nájemní smlouva na dočasný zábor ploch veřejné zeleně, kde budou 
uvedeny konkrétní podmínky pro provádění stavebních prací v travnatých plochách. 
Upozorňujme na to, že záměr záboru ploch veřejné zeleně musí být v souladu s § 39 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ze dne 12.4.2000, zveřejněn na Úřední desce po dobu 15 
dnů ještě před uzavřením smlouvy.

životního prostředí.

Ing. Edua 
Pověřený,

ooboi správy vorových statld

boru správy veřejných statků
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Státuiární město Ceské Budějovice
Magistrát města České Budějovice 
Odbor útvar hlavního architekta 
nám. Přemysla Otakara 11. ě. l/l

riícataine p odepsal:
Šram Michal Infj.
31 5. 2010 9:47
(;ě»t; Qualifwd
ai»: 24 £0 6/

Magistrát města České Budějovice 
Ing, Michal Šram 
odbor útvar hlavního architekta 
nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1 
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

L J

Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
ÚHA/310/2018/Do Ing. arch Vladimír DolejŠek 386 801 705 doleisekvgpc-budejovice.cz 2018-05-28

Věc: vyjádření k připravovanému záměru - „SEK České Budějovice - Na Zlaté Stoce" na pozemcích 
v areálu výstaviště v k. ú. České Budějovice 2
Odbor útvaru hlavního architekta (dále jen „ÚHA") obdržel Vaši žádost o vyjádření k připravovanému 
záměru - „SEK České Budějovice - Na Zlaté Stoce" na pozemcích v areálu výstaviště v k. ú. České 
Budějovice 2.

ÚHA s předloženým návrhem souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

o Budou dodrženy podmínky odboru správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice. 
o navrhovaná stavba bude v souladu s ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení.

1

InfoTel s.r.o.
Bc. Rostislav Horký 

Novoiíšeňská 18 
628 00 Brno

S pozdravem

Ing. Michal Šram
Útvar hlavního architekta
Magistrát města České Budějovice

1C: 002 44 732 DIČ: CZ 00244732 číslo tel. ústředny: 38 680 í 1 11

http://www.c-budejovice.cz


ZÁSADY

projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen - služebností a reálných 
břemen (dále jen Zásady)

1.
Předmět úpravy

Tyto zásady upravují způsob projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen 
kdy jako jeden ze subjektů právního vztahu vystupuje statutární město České Budějovice

(dále jen město ČB),

II.
Vymezení pojmů

Yěená břemena jako jeden z institutů práv k věcem cizím jsou upravena v § 1257 - 1308 
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Věcná břemena částečně omezují vlastnická 
práva k nemovité nebo movité věci a rozčleňují se na služebnosti a reálná břemena. 
Služebnosti i reálná břemena jsou samostatnou věcí a zatěžují-li nemovitost jsou věcmi 
nemovitými. Práva odpovídající věcnému břemeni jsou spojena buď s vlastnictvím panující 
věci nebo patří určité osobě.
Služebnost se vyznačuje tím. že postihuje vlastníka služebné (zatížené) věci tak, že musí ve 
prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet (tzv. pasivita). Podle oprávněného subjektu 
jsou služebnosti osobní nebo služebnosti pozemkové.
Reálné břemeno jc věcným právem kvěci cizí, které věc zatěžuje tak, že její vlastník je 
povinen oprávněnému něco poskytovat, tj. něco dávat nebo konat (tzv. aktivita). 
Oprávněným z reálného břemene je určitá osoba nebo vlastník určité věci.

III.
Vznik & zánik služebnosti a reálných břemen.

Způsoby vzniku a zánilcu jsou upraveny v občanského zákoníku (§ 1260 - 1262.1299 - 1302 a 
1303 - 1308).
Služebnost se nabývá

- smlouvou
- pořízením pro případ smrti
- vydržením
- ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci v případech stanovených zákonem 

(např. rozhodnutím stavebního úřadu, soudu aid.)
Ziizuje-ii se právním jednáním reálné břemeno nebo služebnost k věci zapsané ve veřejném 
seznamu, vzniká zápisem do tohoto seznamu.

Věcná břemena zanikají dohodou, trvalou změnou, pro kterou již nemůže služebná věc 
sloužit, dobou na kterou byla sjednána, a u osobních služebností smrtí oprávněné osoby. 
Eviduje-li se služebná věc ve veřejném seznamu, jc k účinkům dohody o zánilcu služebnosti 
nutný vklad do veřejného seznamu.
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IV.
Smlouva o vzniku věcného břemene

Nejčastějším způsobem vzniku věcného břemene je smlouva. Smlouva musí být písemná 
a musí být sepsána určitě, srozumitelně, konkrétně a úplně. Musí obsahovat přesné vymezení 
obsahu a rozsahu věcného břemene. V určitých případech musí být rozsah věcného břemene 
zaměřen geometrickým plánem. Ve smlouvě musí byt mimo jiné ujednána doba trvání 
věcného břemene a zda se zřizuje bezúplatně či za úplatu.
Zřizuje-li se smlouvou služebnost k věci zapsané do veřejného seznamu., vzniká služebnost 
právní mocí rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu, zpětně ke dni, ledy byl návrh 
na zahájení vkladového řízení doručen.

V.
Měsíc ČB jako jeden ze subjektů věcného břemene

Projednávání věcných břemen spadá do samostatné působnosti města CB.

Vysiupuje-li město ČB jako oprčeměná osoba (tzn. osoba, v jejíž prospěch se věcné břemeno 
zřizuje), nelze pevně stanovit podmínky, za kterých bude věcné břemeno sjednáno. V těchto 
případech se bude postupovat individuálně.

Vystupuje-li město CB jako povinná osoba (tzn. osoba, která je povinna strpět uplatňování 
práv odpovídajících věcným břemenům), jsou podmínky uzavírání smluv o zřízení věcného 
břemene upraveny v následujícím článku.

Bude-Ii smlouvě o zřízení věcného ořemene předcházet uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene, bude tato smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
uzavřena dobu určitou v trvání maximálně 8 let.

VI.
Město ČB jako povinný subjekt

V tomto případě se jedná o omezení vlastnického práva k věci ve vlastnictví města CB 
{nejčastěji se jedná o věci nemovité) a rozhodování o tomto majetkoprávním úkonu je 
v souladu se zákonem o obcích vyhrazeno orgánům města.

1. Možnost vzniku věcného břemene bude předjednána s dotčenými odbory magistrátu 
města ČB a se správcem dotčené (služebné) nemovitosti, který může stanovit podmínky 
pro zatížení služebností.

2. V případě, že bude věcné břemeno zřízeno úplatné, stanovuje se výpočet výše 
jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitosti takto:



r
[| Sazby za omezení vlastnického práva (věcné břemeno + ochranné pásmo) - bez DPH

■j Při dotčené ploše do 30 nr
i

i .............. ............

10.000,- Kč

ji Při dotčené ploše nad 30 trr 10.000,-Kč + 100,-Kč za
jj další i započatý m2

li Pro vlastníka rodinného domu (tj. dům s více než jednou 
jj polovinou podlahové plochy, která je určena na trvalé
1 bydlení a má max. 3 samostatné byty, max. 2 nadzemní 
ji podlaží, í podzemní podlaží & podkroví) při zřizováni 
!j služebnosti inženýrské site

1.000,-Kč

j

K takto stanovené úplatě bude připočtena zákonná sazba DPH.

VIL

Ruší se Zásady o projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen na majetek 
města České Budějovice a ve prospěch města České Budějovice ze dne 1, dubna 2001 ve 
znění pozdějších změn.

Schváleno Zastupitelstvem města České Budějovice dne 20. února 2014 s účinností od 
21. února 2014.

1. úprava schválena Radou města České Budějovice, dne 4. června 2018 s účinností 
od 5. června 2018.

Ing. Jiří Svoboda v.r. 
primátor

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZÁSADY

projednáván! a schvalování smluv o zřízení věcných

BŘEMEN (SLUŽEBNOSTÍ A REÁLNÝCH ©ŘEMEN)
V PLATNÉM ZNĚNÍ

3. úprava schválena Sadou města České Budějovice 04.06.2018


