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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - věcného břemene se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3,
IČ: 04084063, na stavbu, kterou investor nazval: "16010-037685, VPI 3119 TV Čakovice,
et. 0008, část Otavská," v pozemcích parc.č. 1016, 1018 a 1548 vše v  obci Praha, k.ú.
Čakovice. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění provozu, oprav a údržby stavby
podzemního komunikačního vedení. Věcné břemeno se zřizuje za cenu 38 400,- Kč +
příslušná sazba DPH, splatnou do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu v návaznosti
na obdržení kopie návrhu na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.

V Praze dne 28.11.2019



Důvodová zpráva

Paní Soňa Plíhalová, v zastoupení České telekomunikační infrastruktury a.s.,  požádala o
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti -  věcného břemene, na stavbu, kterou investor nazval
"16010-037685, VPI 3119 TV Čakovice, et. 0008, část Otavská" (podzemní komunikační vedení),
v pozemcích parc.č. 1016, 1018 a 1548 vše v  obci Praha, k.ú. Čakovice.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  č. 176/17 byla uzavřená dne 20.7.2017.

Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene zahrnuje nově, oproti
smlouvě budoucí, pozemek parc.č. 1018 k.ú. Čakovice.

Cena za zřízení věcného břemene je 38 400,- Kč.

RMČ dne 2.12.2019 schválila předložený návrh uvedené smlouvy.
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