
Zpráva pro 8. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 18. září 2019 

________________________________________________________________ 
1.24 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě 

a návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností 
souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení na vybraných komunikacích města 
Varnsdorf -veřejné osvětlení ulice Čs. letců“ 

 
Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 
 
Odůvodnění:  
Město Varnsdorf bude v rámci schváleného rozpočtu roku 2019 realizovat stavbu 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení na vybraných komunikacích města Varnsdorf-veřejné 
osvětlení ulice Čs. letců“. Osvětlení bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví Ústeckého 
kraje, proto předkládá Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje 
návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti sítě na p. p. č. 8166/1 v k. ú. Varnsdorf, kde 
Město Varnsdorf bude oprávněný z věcného břemene a návrh smlouvy o úpravě vzájemných 
práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení na vybraných komunikacích města Varnsdorf-veřejné 
osvětlení ulice Čs. letců“. 
 
Územní plán: silnice – ul. Tř. Československých letců 

 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. VI/1055/2019/DC o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a 
provádění úprav zařízení: „Rekonstrukce veřejného osvětlení na vybraných komunikacích 
města Varnsdorf-veřejné osvětlení ulice Čs. letců“, včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením 
provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to dle geometrického plánu, který 
vymezí územní rozsah služebnosti a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy. Věcné 
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 4 000,- Kč. K úhradě bude připočtena 
DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. Jednorázová úplata bude splatná nejpozději 
do 30 dnů od doručení faktury budoucímu oprávněnému.  
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. VI/1055/2019/DC 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, 
provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Rekonstrukce veřejného osvětlení na 
vybraných komunikacích města Varnsdorf-veřejné osvětlení ulice Čs. letců“, včetně jeho 
součástí. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. X/1055/2019/DC o úpravě vzájemných 
práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: 



„Rekonstrukce veřejného osvětlení na vybraných komunikacích města Varnsdorf-veřejné 
osvětlení ulice Čs. letců“. Město Varnsdorf je povinno zaplatit za zásah do tělesa komunikace 
a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací jako podíl na nákladech 
na zachování a opravy tělesa komunikace a silničního pozemku. Výše úhrady bude stanovena 
v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 01. 
11. 2017. 
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. X/1055/2019/DC 
o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku 
realizace stavby: „Rekonstrukce veřejného osvětlení na vybraných komunikacích města 
Varnsdorf-veřejné osvětlení ulice Čs. letců“. 
 
 
 
 

 

 


