
POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O UZVAŘENÍ SMLOUVY BUDOUCÍ O VĚCNÉM BŘEMENI, DLE 

PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, SVĚŘENÝM DO SPRÁVY MO 

STŘEKOV 

1. Žadatel podá žádost o uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni, ve které uvede, o jaký 

druh věcného břemene se jedná. 

2. Současně doloží potřebné podklady pro projednání žádosti o uzavření smlouvy budoucí                           

o věcném břemeni v Radě MO Střekov, a to: technickou dokumentaci, snímek katastrální 

mapy, výpis z katastru nemovitostí (o vlastnictví nemovitostí, která bude zatížena VB                          

a nemovitosti v jejíž prospěch bude věcné břemeno zřízeno), právnická osoba nebo 

podnikatel také výpis z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu). 

3. Po předložení požadovaných podkladů na odbor SOM ÚMO Střekov žadatelem o uzavření 

smlouvy budoucí o věcném břemeni je jeho žádost předložena k projednání Radě MO 

Střekov.   

4. V případě, že Rada MO Střekov uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni schválí, jsou 

právnímu zástupci MO Střekov předány podklady potřebné pro sepis smlouvy budoucí                        

o věcném břemeni.  

5. Po obdržení vypracované smlouvy budoucí o věcném břemeni vyzve odbor SOM ÚMO 

Střekov budoucího oprávněného z věcného břemene k podpisu této smlouvy.  

6. Před samotným podpisem smlouvy budoucí o věcném břemeni, musí dojít ze strany žadatele 

k úhradě nákladů za sepis smlouvy budoucí o věcném břemeni, k tomuto bude žadatel 

odborem SOM ÚMO Střekov písemně vyzván.  

7. Po zajištění podpisu smlouvy budoucí o věcném břemeni ze strany budoucího oprávněného, 

je tato smlouva přeložena k podpisu starostce MO Střekov, paní Lazarové. 

8. Po zajištění podpisu smlouvy budoucí o věcném břemeni oběma stranami je tato odborem 

SOM ÚMO Střekov, zavedena do evidence smluv na ÚMO Střekov a zároveň, je zaslána 

budoucímu oprávněnému. 

  Čl. 32 Pravidel pro nakládání s majetkem města Ústí nad Labem, ve správě MO Střekov 
 

Cena náhrad za zřízení věcného břemene 
 

1.  POZEMKY 
VB zřízená za účelem výstavby a provozu přípojky (elektro, voda, plyn, kanalizace apod.) mimo 
komunikace: 
 
a) právnické osoby a podnikající fyzické osoby: 
cena bude stanovena ve výši základního nájemného stanoveného Radou MO Střekov pro  dané 
katastrální území, za každý m2  věcného břemene, určený dle geometrického plánu, a to po celou 
dobu trvání tohoto věcného břemene. 
 
b) ostatní fyzické osoby: 
cena bude stanovena ve výši poloviny základního nájemného stanoveného Radou MO Střekov pro  
dané katastrální území, za každý m2  věcného břemene, určený dle geometrického plánu, a to po 
celou dobu trvání tohoto věcného břemene.  
 
 



VB zřízená za účelem výstavby a provozu přípojky (elektro, voda, plyn, kanalizace apod.) 
v komunikaci (silnice, chodníky, zpevněné a parkovací plochy) 
a) právnické osoby a podnikající fyzické osoby  - cena  ve výši 20,- Kč/m2/rok 
b) ostatní fyzické osoby     - cena  ve výši 10,- Kč/m2/rok. 
 
VB zřízená za účelem zajištění přístupu z veřejné komunikace (přístup k domu, pozemku apod.): 
a) právnické osoby podnikající fyzické osoby  - cena ve výši 30,- Kč/m2/rok  
b) ostatní fyzické osoby     - cena ve výši 15,- Kč/m2/rok. 
 
VB zřízená za účelem umístění či strpění provozu a údržby stavby ve vlastnictví jiné osoby: 
a) právnické osoby podnikající fyzické osoby  - cena ve výši 10,- Kč/m2/rok,  

nejméně  však 100,-- Kč/rok  
b) ostatní fyzické osoby     - cena ve výši 5,- Kč/m2/rok,  

nejméně však 50,-- Kč/rok. 
 


