Obec Staré Křečany
407 61 Staré Křečany 38
Ve Starých Křečanech dne 18.02.2020.

MATERIÁLY
k projednání Zastupitelstva obce Staré Křečany na 16. veřejném zasedání, dne 27.02.2020.
Číslo bodu:

………………..

Předmět:

Žádost - o schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

v rámci stavby: 11010-091148_RVDSL9910_C_U_STKR16_NDN
Zpracoval:

Lucie Kameníková, DiS., referentka obce

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
11010-091148_RVDSL9910_C_U_STKR16_NDN

zřízení

služebnosti

v

rámci

stavby:

Důvodová zpráva:
•

•
•
•

Obec Staré Křečany obdržela žádost ze dne 05.02.2020 od firmy CETIN a. s. se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 o projednání návrhu smlouvy “Smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” k záměru stavby investiční akce CETIN a.s., která řeší
umístění a připojení elektroměrového rozvaděče odběrného místa elektrické energie v nové
trase pozemkem p.č. 1041/1 v k.ú. Brtníky.
Dotčený pozemek s projektovanou trasou podzemního vedení přípojky elektro pro nové
odběrné místo je pozemek 1041/1 v k.ú. Brtníky, který je ve vlastnictví obce Staré Křečany.
Záměrem stavby je provedení úprav stávající technické infrastruktury sítí elektronických
komunikací.
Předmětem stavby je zřízení elektrické přípojky sítě elektronických komunikací pro zajištění
napájení stávajícího rozvaděče veřejné telekomunikační sítě, elektrickou energií. Trasa
kabelového vedení, délce 15 m bude vedena pozemkem p.č. 1041/1, k.ú. Brtníky. Elektrická
přípojka je součástí technické infrastruktury sítí elekronických komunikací. (Technologická
zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura – nadzemní a podzemní komunikační
vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů
nadzemního, vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a
přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační
zařízení včetně jejich elektrických přípojek).

PŘÍLOHA:
• 1x návrh smlouvy
• 2x výkres
• 1x výpis z KN
• 1x snímek KN

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje – neschvaluje uzavření smlouvy
o
budoucí
smlouvě
o
zřízení
služebnosti
v
rámci
stavby:
“11010091148_RVDSL9910_C_U_STKR16_NDN” mezi smluvními stranami Obcí Staré Křečany,
IČO: 002 61 653, se sídlem Staré Křečany č.p. 38, 407 61, zastoupené starostou obce panem
Františkem Moravcem a CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9
a) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

