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Zřízení služebnosti - Povodí Odry, státní podnik
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
zřídit se společností Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská
Ostrava, PSČ 702 00, na části pozemku p. č. 4002/35 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, v
rozsahu vyznačeném v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k usnesení, věcné břemeno - služebnost umístění
stavby, spočívající v umístění mostní kostrukce včetně břehového opevnění, ve prospěch statutárního města
Karviné, na dobu neurčitou, a to po dokončení stavby mostu, dle geometrického zaměření skutečného stavu a za
jednorázovou úhradu stanovenou dle aktuálního ceníku služeb a výkonů Povodí Odry, státní podnik, navýšenou o
příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a na dobu výstavby uzavřít se společností
Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00,
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, která je přílohou č. 2 k usnesení, jejíž
součástí je Smlouva o právu provést stavbu, kterou je založeno právo provést stavbu mostu na části pozemku p. č.
4002/35 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.
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Důvodová zpráva
Zřízení služebnosti – Povodí Odry, státní podnik
Statutární město Karviná (dále též investor) připravuje realizaci stavby „Rekonstrukce mostu M/1 přes Mlýnku na
ulici Zahradní, Karviná – Fryštát“. Projektová dokumentace stavby řeší rekonstrukci stávajícího mostního objektu
včetně opravy části přilehlých komunikací (dále též stavba). Stávající mostní objekt určený k rekonstrukci se
nachází v zastavěné městské části města Karviná–Fryštát. V okolí stavby se nacházejí rodinné domy určené
k trvalému bydlení, komunikace a vodní tok Mlýnka. Mostní objekt přes koryto vodního toku Mlýnka je nedílnou
součástí komunikace – ulice Zahradní. Návrh opravy komunikace je dle požadavku investora jen v nezbytné
ploše, která bude zasažena rekonstrukcí stávajícího mostního objektu, a také plochou nutnou pro výškové
napojení nové nivelety na mostě na niveletu stávající komunikace.
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Umístěním stavby dojde k dotčení části pozemku p. č. 4002/35 – vodní plocha o výměře cca 30 m v katastrálním
území Karviná-město, obec Karviná, v majetku Povodí Odry, státní podnik, Varenská č. 3101/49, Ostrava, IČ
70890021 (dále též vlastník pozemku). Ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, požaduje vlastník pozemku uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
k nemovitosti v jeho majetku s tím, že na dobu výstavby bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti, která je přílohou č. 2 k usnesení.
Snímek se zakreslením stavby je přílohou č. 1 k usnesení.
Na pozemku nejsou v katastru nemovitostí zapsána žádná věcná břemena.
Dle § 85 písm. a) zákona o obcích od účinnosti nového občanského zákoníku tj. od 01.01.2014, má-li obec nabýt
ve svůj prospěch oprávnění věcného břemene - služebnosti, je k rozhodnutí o zřízení věcného břemene –
služebnosti příslušné zastupitelstvo města, neboť svou povahou jde v tomto případě o „nabytí nemovité věci“ ve
smyslu ustanovení zákona o obcích.
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné doporučuje, rozhodnout zřídit se společností Povodí Odry, státní
podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021, na části pozemku p. č.
4002/35 věcné břemeno - služebnost umístění stavby, spočívající v umístění mostní konstrukce včetně
břehového opevnění, jak je vyznačeno ve snímku, který je přílohou č. 1 k usnesení, a to po dokončení stavby a
dle skutečného stavu zjištěného geometrickým plánem. Jednorázová úhrada za zřízení služebnosti bude
stanovena dle požadavku vlastníka pozemku, dle aktuálního ceníku služeb a výkonů Povodí Odry, státní podnik a
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bude vypočtena takto: sazba za 1 m = součin nájemného a koeficientu 5, tj. 30 x 5 = 150,-- Kč.
Pokud bude výsledná cena nižší než 1.000,-- Kč, bude jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene –
služebnosti činit 1.000,-- Kč, ke které bude připočtena DPH v aktuální výši ke dni účinnosti smlouvy o zřízení
služebnosti.
Konečná částka za zřízení věcného břemene - služebnosti bude určena dle geometrického plánu vyhotoveného
statutárním městem Karviná po ukončení stavby.
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné dále doporučuje, rozhodnou uzavřít s vlastníkem pozemku na
dobu výstavby Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti (příloha č. 2 k usnesení),
jejíž součástí je Smlouva o právu provést stavbu, kterou je statutárnímu městu Karviná založeno právo provést
stavbu mostu na části pozemku p. č. 4002/35 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Strana 1 / 1

