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Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č. IP-12-4012291/SOBS VB/001 a záměru zřízení

věcného břemene k dotčeným pozemkům p. p. č. 3717 a 3687 v k. ú. Staré Křečany pro stavbu:
DC_Staré Křečany, ppč.26913, přípojka kNN
Důvodová zpráva:
1. Obec Staré Křečany obdržela žádost od ČEZU Distribuce a.s. v zast. společnosti INEL –
Technik, s. r. o. se sídlem v Plzni z důvodu zřízení nového odběirného místa elektrické
energie pro pozemek p. p. č. 2691/3 v k. ú. Staré Křečany ve společném jměiní manželů
pana Jána Kovala a paní Alexandry Kovalové z důvodu plánovaného bydlení.
2. Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy, spočívající v umístěiní zemního kabelového
vedení NN, které bude vedeno v pozemcích ve vlastnictví obce, p. p. č. 3717 a 3687 v k. ú.
Staré Křečany.
3. Stanovení ceny jednorázové fnanční náhrady za zřízení distribuční soustavy a zřízení VB k
dotčenýmm nemovitostem ve vlastnictví obce je stanoveno ve výmši 1 000,-Kč ve prospěich
obce.
4. Stanovisko obce: Na základěi provedeného místního šetření doporučujeme schválit záměir
zřízení VB k předměitnýmm dotč. nemovitostem obce za jednorázovou fnanční náhradu ve
výmši 1 000,-Kč ve prospěich obce.
Příloha: návrh smlovy, situační zákres
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Staré Křečany projednalo a schvaluje - neschvaluje záměr zřídit věcné
břemeno k dotčeným nemovitostem p. p. č. 3717 a 3687 v k. ú. Staré Křečany, ve vlastnictví obce
Staré Křečany a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č. IP-12-4012291/SOBS VB/001 pro stavbu:
DC_Staré Křečany, ppč.26913, přípojka kNN, 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, jako budoucí povinné a ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, Děčín –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, v zastoupení na základě plné moci společnosti INEL –
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Technik s. r. o., IČO: 252 49 649, se sídlem Kollárova 42, 301 00 Plzeň, jako budoucí oprávněné,
za jednorázovou fnanční náhradu ve výší 1 000,-Kč ve prospěch budoucí povinné.
a) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č. IZ-12-4001347/SOBS VB/001 a záměru zřízení

věcného břemene k dotčeným pozemkům p. p. č. 844/1 a st. p. č. 192 v k. ú. Staré Křečany pro
stavbu: DC_Staré Křečany, čp. 38, úprava kNN
Důvodová zpráva:
5. Obec Staré Křečany obdržela žádost od ČEZU Distribuce a.s. v zast. společnosti INEL –
Technik, s. r. o. se sídlem v Plzni z důvodu zřízení el. přípojky pro víceúčelovou stavbu,
budovu čp. 38 ve Starýmch Křečanech v majetku obce pro plánovaní bydlení.
6. Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy a pojistkové skříněi, spočívající v umístěiní
zemního kabelového vedení NN, které bude vedeno v pozemcích ve vlastnictví obce, p. p. č.
844/1 a st. p. č. 192 v k. ú. Staré Křečany.
7. Stanovení ceny jednorázové fnanční náhrady za zřízení distribuční soustavy a zřízení VB
k dotčenýmm nemovitostem ve vlastnictví obce je stanoveno ve výmši 1 000,-Kč ve prospěich
obce.
8. Stanovisko obce: Doporučujeme schválit záměir zřízení VB k předměitnýmm dotč.
nemovitostem obce za jednorázovou fnanční náhradu ve výmši 1 000,-Kč ve prospěich obce.
Příloha: návrh smlovy, situační zákres
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Staré Křečany projednalo a schvaluje - neschvaluje záměr zřídit věcné
břemeno k dotčeným nemovitostem p. p. č. 844/1 a st. p. č. 192 v k. ú. Staré Křečany, ve
vlastnictví obce Staré Křečany a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č. IZ-12-4001347/SOBS
VB/001 pro stavbu: DC_Staré Křečany, čp. 38, úprava kNN, 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, jako budoucí povinné a ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035,
Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, v zastoupení na základě plné moci společnosti
INEL – Technik s. r. o., IČO: 252 49 649, se sídlem Kollárova 42, 301 00 Plzeň, jako budoucí
oprávněné, za jednorázovou fnanční náhradu ve výší 1 000,-Kč ve prospěch budoucí povinné.
a) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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