Ceník jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen na pozemcích
ve vlastnictví města Dubňany
Schválený dne 25.04.2018 Radou města Dubňany, usnesením č. 11b/9/18, platný od 01.05.2018
Služebnost inženýrské sítě (realizace přípojek inženýrských sítí)
způsob a forma uložení
křížení překopem
podzemní síť
křížení protlakem nebo
propichem podzemní síť
podélným překopem
podzemní síť
podélným překopem
podzemní síť
podélným překopem
podzemní síť
překopem podzemní síť
nadzemní síť
umístění příslušenství k inženýrské síti (podpěrný
sloup, rozvodná skříň a
ostatní nadzemní zařízení)

pozemek
zpevněná pozemní komunikace
(místní komunikace, chodník,
účelová komunikace apod.)
zpevněná pozemní komunikace
(místní komunikace, chodník,
účelová komunikace apod.)
krajnice nebo odstavný pruh vozovky mimo její vlastní povrch
chodníku
vlastního povrchu místní nebo
zpevněné účelové komunikace
mimo chodníky
ostatní pozemky v katastru
města Dubňany
nad pozemky v katastru města
Dubňany
pozemky v katastru města
Dubňany

zřizované fyzickými
osobami

zřizované právnickými
osobami

400,-Kč/bm

800,-Kč/bm

200,-Kč/bm

400,-Kč/bm

200,-Kč/bm

400,-Kč/bm

200,-Kč/bm

400,-Kč/bm

500,-Kč/bm

1000,-Kč/bm

100,-Kč/bm

200,-Kč/bm

100,-Kč/bm

200,-Kč/bm

1000,-Kč/ks

2000,-Kč/ks

Úhrada za zřízení věcného břemene je smluvní záležitostí a bude k ní připočítána zákonná sazba daně
z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem.
Celková výše úhrady se stanoví jako součin počtu měrných jednotek v jednotlivých druzích pozemků dle
zpracovaného geometrického plánu a příslušné sazby za 1 běžný metr, ke kterému se připočte příslušná sazba
za umístění příslušenství k inženýrské síti. Minimální výše je pro nepodnikatelské účely 500,-Kč a pro
podnikatelské účely 1000,-Kč.
Nedojde-li k dohodě o výši ceny za zřízení věcného břemene, bude tato stanovena znaleckým posudkem dle
zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů v platném znění. Znalecký posudek
zajistí na své náklady ten, kdo žádá o uložení inženýrské sítě do pozemků v majetku města Dubňany.
Ceník schválený Radou města Dubňany usnesením č. 26b/3/18 ze dne 14.02.2018 je od 01.05.2018 neplatný.
Všechny projednané a podepsané smlouvy o právu provedení stavby od 01.03.2018 do 30.04.2018 budou po
dokončení realizace stavby dále řešeny podle cen tohoto ceníku.
Ve zvlášť odůvodněných případech může být cena za zřízení věcného břemene stanovena individuálně Radou
města Dubňany.

