Platné od 19.08.2020

Zásady
zřizování věcných břemen omezujících vlastnické
právo města Děčín k věcem nemovitým
Článek I
Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními
předpisy věcná břemena omezující vlastnické právo Statutárního města Děčín k věcem
nemovitým podle těchto zásad (dále jen zásady).
Smlouvy o zřízení věcného břemene omezující vlastnické právo města dle zásad jsou vždy
úplatné.
Pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene se použije sazebník úhrad, který tvoří
přílohu č. 1 zásad.
Článek II
Evidence a postup vyřizování žádostí
1. Evidenci a vyřizování žádostí o zřízení věcného břemene zajišťuje odbor místního
hospodářství Magistrátu města Děčín (dále jen odbor).
2. Žádosti se podávají písemně prostřednictvím podatelny MM Děčín na formuláři, který tvoří
přílohu č. 2 zásad a je uvedený na internetových stránkách Statutárního města Děčín
www.mmdecin.cz.
Žádost musí obsahovat:
A.

B.

Identifikační data budoucího oprávněného:
Fyzická osoba
- příjmení, jméno, rodinný stav, adresa místa trvalého pobytu (v případě manželů
příjmení a jméno obou manželů, pokud mezi nimi nedojde k jiné dohodě), příp.
č. telefonu
- rozsah věcného břemene v m2 (předpoklad), důvod zřízení věcného břemene
(popis věcného břemene – plynovodní přípojka, elektro přípojka, kanalizační
přípojka apod.)
Podnikající fyzická osoba
- stejné údaje jako fyzická osoba doplněné o kopii živnostenského oprávnění
Právnická osoba
- název, sídlo, IČ
- oprávnění (plná moc) od statutárního orgánu k zastupování organizace ve věci,
pokud žádost podepisuje osoba, která není statutárním orgánem
- rozsah věcného břemene v m2 (předpoklad), důvod zřízení věcného břemene
(popis věcného břemene – plynovodní vedení, elektro vedení, kanalizační
vedení apod.)
Identifikační data nemovité věci statutárního města Děčín
která má být zatížena věcným břemenem
Pozemek
- snímek katastrální mapy dotčených pozemků s vyznačením umístění věcného
břemene včetně popisu věcného břemene, případně situační výkres
z projektové dokumentace.
Objekty (stavby a pod. – nejsou-li součástí pozemku)
- snímek katastrální mapy dotčené stavby s vyznačením umístění věcného
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břemene včetně popisu věcného břemene, případně situační výkres
z projektové dokumentace.
3. Žadatel bude odborem písemně informován o přijetí žádosti a v případě potřeby požádán o
upřesnění či doplnění žádosti.
Článek III
Další postup při vyřizování žádostí
Odbor zpracuje předloženou žádost o zřízení věcného břemene, tj. požádá dotčené
odbory MM Děčín (zejména OSU, OR, OZP, OSC), případně Lesní úřad Děčín p.o. o
stanovisko ke zřízení věcného břemene, zpracuje materiál a předloží do jednání rady
města. V případě, že bylo již vydáno souhlasné stanovisko vlastníka dotčeného pozemku
(pozemky ve vlastnictví statutárního města Děčín), nebudou stanoviska vyžadována.
Na žádost žadatele může být uzavřena „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene“ (dále jen budoucí smlouva) – viz příloha č. 3.
1. O všech žádostech k zatížení majetku města věcným břemenem, omezujícím vlastnické
právo města Děčín, rozhoduje vždy rada města dle ustanovení § 102 odst. 3 zák. č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.
2. S rozhodnutím rady města písemně seznámí odbor oprávněného z věcného břemene
(žadatele). V případě, že bude uzavírána budoucí smlouva, musí se žadatel do 30 dnů od
oznámení dostavit k uzavření budoucí smlouvy.
3. Oprávněný z věcného břemene (žadatel) je povinen do 90 dnů od nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí nebo do 90 dnů od dokončení stavby, která nevyžaduje
kolaudační rozhodnutí, dostavit se na odbor k jednání o uzavření smlouvy o věcném
břemeni a musí předložit:
-

3x originál geometrického plánu s vyznačením plochy věcného břemene v m2 na
jednotlivých pozemcích v tištěné podobě

-

kopii kolaudačního rozhodnutí s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci, nebo jiné
rozhodnutí o dokončení stavby

- správní poplatek za vklad smlouvy do KN (kolek).
4. Na základě předložených podkladů stanoví odbor výši úhrady za zřízení věcného břemene
dle sazebníku úhrad - příloha č.1., zásad. K této ceně bude dále připočteno:
-

ostatní náklady (paušál za vyhotovení smlouvy ve výši 500,- Kč, poplatek za výpis z KN)

- platná sazba DPH.
Minimální cena, bez ohledu na vypočtenou výměru, za zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí je stanovena ve výši 1000,- Kč + ost. náklady + platná sazba
DPH.
Minimální cena za zřízení věcného břemene služebnosti stezky, cesty je 10 000,- Kč + ost.
náklady + platná sazba DPH.
Oprávněný z věcného břemene (žadatel) je povinen předložit doklad o zaplacení úhrady za
zřízení věcného břemene před vkladem smlouvy do katastru nemovitostí.
V případě, že se jedná o zřízení věcného břemene pro vedení kanalizačního nebo vodovodního
řadu v majetku společnosti SVS a.s., v rámci jejich rekonstrukce, tj. ve stávající trase, činí výše
úhrady za zřízení tohoto věcného břemene 1000,- Kč/síť + ostatní náklady + DPH, a to zvláště
s ohledem na skutečnost, že statutární město Děčín je akcionářem SVS a.s.

5. V případech hodných zvláštního zřetele může o výjimce z těchto zásad rozhodnout
zastupitelstvo města, a to na základě žádosti.
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6. Konečný termín pro podpis smlouvy o zřízení věcného břemene oběma stranami se
stanovuje do 5 měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo do 5 měsíců od
dokončení stavby.
7. Odbor místního hospodářství, oddělení nakládání s majetkem města MM Děčín zajistí vklad
práva z věcného břemene do katastru nemovitostí. Správní poplatek Katastrálnímu úřadu
za vklad smlouvy hradí oprávněný. Zřizování věcných břemen se dále řídí ustanoveními
občanského zákoníku a zákony s nimi souvisejícími.
Článek IV
Ustanovení závěrečná
1. Tyto zásady se nevztahují na vznik práva vyplývajícího z věcného břemene vzniklého na
základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví, rozhodnutím příslušného orgánu
nebo ze zákona a dále na vznik práva vyplývajícího z věcného břemene souvisejícího
s prodejem bytových a nebytových objektů v majetku města.
2. Tyto zásady nejsou obecně závaznou vyhláškou. Zásady jsou závazným pokynem rady
města, kterým se řídí činnost Magistrátu města Děčín. ve věcech přípravy a realizace
zřizování práva věcného břemene omezujícího výkon vlastnického práva Statutárního
města Děčín.
3. Tyto zásady byly schváleny usnesením rady města č. RM 20 15 37 17 dne 18.08. 2020 a
nabývají účinnosti dnem 19.08. 2020.
4. Dnem účinnosti těchto zásad pozbývají platnosti zásady o zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým, které byly schváleny
usnesením zastupitelstva města č. ZM 14 06 07 01 ze dne 26.06.2014.

Jaroslav Hrouda v.r.
primátor

Ing. Jiří Anděl, CSc. v.r.
náměstek primátora

3

Platné od 19.08.2020

Příloha č. 1
SAZEBNÍK

ÚHRAD

Za zřizování věcných břemen služebnosti inženýrských sítí do nemovitých věcí v majetku
statutárního města Děčín
Pásmo a cena v Kč/m2

Označení nemovitosti
(pozemek, objekt)
Stavební pozemky
(stávající dle KN nebo vydáno územní
rozhodnutí, stavební povolení)
Ostatní plochy a zahrady
(funkční celek ke stavebním pozemkům)
Ostatní plocha
(komunikace, zeleň, jiná plocha, neplodná
půda))
Nestavební pozemky
(určené dle územního plánu k zastavění –
zemědělské a jiné nestav. pozemky)
Zemědělské pozemky
(orná půda, trvalý travní porost, zahrada,
ovocný sad, lesní pozemek)
Rozvodná skříň
(umístěná jako koncové zařízení na
pozemku)
Objekty
(umísťování koncových zařízení na objekt)

I.

II.

III.

360,-

290,-

250,-

150,-

120,-

105,-

145,-

115,-

100,-

160,-

130,-

115,-

50,-

50,-

50,-

500,-

500,-

500,-

3000,-

3000,-

3000,-

Vysvětlivky:
1. Pásmem I. se rozumí katastrální území Děčín, Podmokly;
2. Pásmem II. se rozumí katastrální území Děčín Staré Město, Chrochvice, Bělá u Děčína, Březiny u Děčína,
Bynov, Vilsnice, Horní Oldřichov, Loubí u Děčína, Boletice nad Labem, Křešice u Děčína, Krásný
Studenec, Maxičky;
3. Pásmem III. se rozumí katastrální území Folknáře, Prostřední Žleb, Dolní Žleb, Nebočady, Velká Veleň,
Lesná u Děčína, Hoštice nad Labem, Chlum u Děčína.
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Příloha č. 2

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
se sídlem Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Odbor místního hospodářství

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
omezujícího vlastnické právo statutárního města Děčín k věcem nemovitým
I. Identifikační data žadatele:
1. Fyzická osoba:
Příjmení, jméno
Adresa
Telefon
E-mail
(v případě manželů příjmení a jméno obou manželů, pokud mezi nimi nedojde k jiné dohodě)
2. Podnikající fyzická osoba:
Příjmení, jméno
Adresa
Telefon
E-mail
3. Právnická osoba:
Název a IČ žadatele
Příjmení a jméno osoby,
Oprávněné k podpisu budoucí smlouvy
Sídlo
Telefon
E-mail
II.

fhdfhlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Identifikační data nemovité věci Statutárního města Děčín, ke které je žádáno zřízení
věcného břemene:

Rozsah a důvod zřízení věcného břemene

Přílohy k žádosti:
- plná moc žadatele od statutárního orgánu budoucího oprávněného k jeho zastupování ve věci;
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-

snímek katastrální mapy dotčených pozemků (staveb) s vyznačením umístění věcného břemene včetně
popisu věcného břemene, případně situační výkres z projektové dokumentace

Prohlašuji:


že v případě odstoupení od žádosti o zřízení věcného břemene se zavazuji, že uhradím paušální částku
ve výši 3000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním žádosti o zřízení věcného břemene;



že jsem se před podáním žádosti o zřízení věcného břemene seznámil(a) se zásadami nazvanými
„Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo statutárního města Děčín k věcem
nemovitým“ a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám;



že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani
nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.



že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené
pracovníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.

Poučení:
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci
v příslušných orgánech města, tj. v radě města, zastupitelstvu města a finančním výboru a případném
uzavření smlouvy. Doba zpracování osobních údajů nepřekročí 15 let.

Podpis žadatele(ů):……..........................…………………………
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Příloha č. 3
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi účastníky:
Statutární město Děčín
se sídlem:
zastoupené:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen strana budoucí povinná)
a
…………………………………………………
(dále jen strana budoucí oprávněná)
I.
Prohlášení o právním a faktickém stavu
Strana budoucí povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovité věci:
- pozemku ………………………………...
Tento pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví LV 10001, pro katastrální území
…………………. u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
Strana budoucí oprávněná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitosti:
- …..........……………………..
Tato nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví, pro katastrální území
……………… u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín .
II.
Předmět smlouvy
Strana budoucí povinná se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů od doložení geometrického plánu na
skutečné zaměření trasy věcného břemene stranou budoucí oprávněnou, uzavře se stranou budoucí
oprávněnou smlouvu o věcném břemeni, jejímž obsahem bude:
„právo uložení stavby …………….. (dále jen stavba), společně s právem cesty za účelem údržby a
opravy zařízení na části pozemku ............“, ve prospěch a v rozsahu geometrického plánu s vyznačením
skutečného stavu stavby.
Nedílnou součástí smlouvy je situační plánek s vyznačenou trasou věcného břemene.
III.
Smluvní strany shodně prohlašují, že věcná práva jsou spojena s vlastnictvím dotčených nemovitostí
uvedených v čl. I této smlouvy, tudíž s těmito nemovitostmi přechází jako právo i jako povinnost na
každého dalšího vlastníka těchto nemovitostí až do doby zániku stavby.
Z obsahu práv sjednaných touto smlouvou rovněž vyplývá povinnost vlastníka dotčených nemovitostí
zdržet se jakýchkoliv zásahů do integrity umístěné stavby.
IV.
Podmínky pro provedení stavby
Podpisem této smlouvy dává tímto strana budoucí povinná straně budoucí oprávněné souhlas se
vstupem na dotčený pozemek k provedení stavby.
Veškeré zásahy do pozemku ohlásí strana budoucí oprávněná straně budoucí povinné (opravy předem
14 dnů a v případě havárie ohlášení vstupu na pozemek ihned).
Strana budoucí oprávněná nesmí stavbou znečistit a poškodit okolní komunikace, jejich součásti a
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příslušenství ve vlastnictví strany budoucí povinné.
Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení uvedeny do předem dohodnutého stavu. Po dokončení
stavby předá strana budoucí oprávněná straně budoucí povinné 3x originál geometrického plánu
v tištěné podobě společně s přílohou, ve které bude uvedena plocha věcného břemene v m2.
V.
Cena a platební podmínky
Věcné břemeno dle čl. II smlouvy bude zřízeno za jednorázovou úhradu, stanovenou na základě zásad
pro zřizování věcných břemen schválených zastupitelstvem statutárního města Děčín dne …………
usn. č. ............., k této ceně budou připočteny ostatní náklady a připočtena daň z přidané hodnoty dle
platné sazby.
Strana budoucí oprávněná se zavazuje úplatu za zřízení věcného břemene uhradit straně budoucí
povinné před vkladem smlouvy do katastru nemovitostí, a to na účet strany budoucí povinné vedený u
České spořitelny, a.s., č. účtu …………………………….
VI.
Závěrečná ustanovení
Uzavření této smlouvy o uzavření budoucí smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene bylo
schváleno usnesením Rady města č. ………… ze dne................
Podpisem této smlouvy strana budoucí oprávněná, jako subjekt potvrzuje, že strana budoucí povinná
jako správce údajů splnil vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000
Sb. v platném znění, týkající se zejména provádění zpracování osobních dat subjektu údajů v interním
informačním systému správce údajů pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného
zpracovatele údajů. Strana budoucí oprávněná jako subjekt údajů prohlašuje, že je si vědoma všech
svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto
smlouvou. Strana budoucí povinná se zavazuje při správě osobních údajů strany budoucí oprávněné
využívat je a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem.
Smlouva byla vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni
ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
V Děčíně dne:

V Děčíně dne:

Strana budoucí povinná:

Strana budoucí oprávněná:
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