
MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

          

 

o  z  n  a  m  u  j  e 
 
 

v souladu se zněním § 36 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,  
ve znění pozdějších předpisů 

 

      Z  Á  M  Ě  R 

 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 04A.0491-00013, s předem známým zájemcem: 

společností ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ: 101 52.  

 

Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. KN 430/6, o výměře 

985 m2, druh pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Březiněves, zapsaného na LV č. 321 pro k.ú. 

Březiněves, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště 

Praha, ve vlastnictví hlavního města Prahy se svěřenou správou nemovitostí ve vlastnictví obce: MČ 

Praha – Březiněves.  

 

MČ Praha – Březiněves zřizuje na výše uvedeném pozemku věcné břemeno (služebnost) ve prospěch 

spol. ČEPS o obsahu požadovaném § 24 odst. 4 energetického zákona, tj. spočívající v právu 

oprávněného zřizovat a provozovat zařízení přenosové soustavy, včetně práva přetínat 

pozemek nadzemními vodiči, umisťovat v něm nadzemní vedení a dále modernizovat, 

zlepšovat výkonnost zařízení přenosové soustavy a odstraňovat jej.  
 

Plošné určení a vymezení části pozemku, která bude zatížena věcným břemenem, je 

stanoveno geometrickým plánem pro vymezení věcného břemene č. 706-151/2019 ze dne 

30.7.2019, který byl potvrzen příslušným katastrálním úřadem a který bude přílohou a 

nedílnou součástí uzavírané smlouvy. 

 

Věcné břemeno se uzavírá na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 8 723,- Kč 

bez DPH.  
 

 

Poučení : 

 

Podle výše citovaného ustanovení zákona o hl. městě Praze mají zájemci právo se k tomuto záměru 

vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha – Březiněves, 

k rukám starosty MČ Praha - Březiněves Ing. Jiřímu Haramulovi, nejpozději do posledního dne 

zveřejnění tohoto záměru. 

 

V Březiněvsi dne 10.11.2022 

 

 

 

________________________ 

Ing. Jiří Haramul 

starosta MČ Praha - Březiněves 


