
Dodatek č. 2 k Metodickému postupu k oceňování věcných břemen 

(služebností) – vedení liniových staveb v komunikacích, v chodnících a na 

jejich hranici č. 5/2014 

 
I.  

Odůvodnění dodatku 

1. Tento dodatek se uzavírá k Metodickému postupu k oceňování věcných břemen (služebností) – 

vedení liniových staveb v komunikacích, v chodnících a na jejich hranici č. 5/2014 ze dne 23.6.2014 

(dále jen „Metodický postup“) včetně dodatku č. 1 k Metodickému postupu k oceňování věcných 

břemen (služebností) – vedení liniových staveb v komunikacích, v chodnících a na jejich hranici č. 

5/2014 

2. Tento dodatek je zpracován v reakci na usnesení Rady města Ostravy ze dne 20.12.2022, č. 

00496/RM2226/9, kterým došlo ke schválení Dodatku č. 2 k Zásadám pro stanovení výše úplaty za 

zřízení věcného břemene-služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

dotčeným stavbami inženýrských sítí pro ČEZ Distribuce, a.s. s účinností od 01.01.2023 do 

30.06.2023 a Dodatku č. 2 k Zásadám pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene-

služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy zatíženým stavbami a právy 

jiných osob pro ČEZ Distribuce, a.s. s účinností od 01.01.2023 do 30.06.2023. 

 

II.  
Předmět dodatku 

1. Tímto dodatkem se včleňuje do Metodického postupu článek „1A Výpočet ceny břemene pro ČEZ 

Distribuce, a.s. v období od 12.01.2023 do 30.06.2023“, a to následujícího znění:  

„1A. Výpočet ceny břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. v období od 12.01.2023 do 30.06.2023 

 

Věcná břemena na dobu neomezenou pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 v období 

od 12.01.2023 do 30.06.2023 budou zřizována za jednorázovou úplatu ve výši určené dle 

oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle skutečného rozsahu 

vyplývajícího z geometrického plánu pro zřízení věcného břemene. Úplata bude dále navýšena o 

bonifikaci ve výši 20 %, maximálně však 20.000,- Kč. V případě, že by celková výše úplaty včetně 

bonifikace vypočtení výše uvedeným způsobem nepřesáhla 2.000,- Kč, bude úplata činit 2.000,- 

Kč. K úplatě bude vždy připočtena DPH v zákonné výši.“ 

 

 
III.  

Platnost dodatku 

1. Tento dodatek je platný od 12.01.2023 do 30.06.2023. 

2. Tento dodatek byl schválen Radou městského obvodu Vítkovice, usnesením 0253/RMOb-

Vit/2226/9 ze dne 11.01.2023. 

 

V Ostravě-Vítkovicích dne 11.01.2023 

 

 

Richard Čermák, v. r. 

starosta 

 



Seznámeni dne 11.01.2023 s tímto Dodatkem č. 2 k Metodickému postupu k oceňování věcných 

břemen (služebností) – vedení liniových staveb v komunikacích, v chodnících a na jejich hranici č. 

5/2014 

 

Ing. Robert Šimek  odbor KSaT  …………………………………………… 

 

Mgr. Petr Blažek  odbor VVaSČ  …………………………………………… 

 

Bc. Lenka Šindlářová  odbor FaR  …………………………………………… 

 

Bc. Danuška Báliková   odbor SV  …………………………………………… 

 

Bc. Pavel Čanecký  odbor SŘaOP  ………………………………………….. 

 

Mgr. Svatava Köhlerová odbor BaM  ……………………………………………

   

Bc. Marek Niedelský        odbor KSaHS  …………………………………………… 

 

Pavel Bielka         odbor TS       …………………………………………… 

 

 

 

Na vědomí: 

 

Richard Čermák  starosta …………………………………………..

               

 

Všichni výše uvedení seznámí prokazatelně zaměstnance jednotlivých odborů s tímto Dodatkem č. 2 

k Metodickému postupu k oceňování věcných břemen (služebností) – vedení liniových staveb 

v komunikacích, v chodnících a na jejich hranici č. 5/2014. 

 

 

 


