
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. 115/2021, s předem známým zájemcem: společností 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem U Plynárny 

500, 145 08 Praha 4, která je oprávněným provozovatelem distribuční soustavy na území, vymezeném 

licencí, ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění a je oprávněn na 

základě tohoto zákona, v souladu s podmínkami vyplývajícími ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, v platném znění, zřizovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení. Distribuční soustava je 

provozována ve veřejném zájmu a je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 Občanského zákoníku, 

v platném znění.  

 

Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení, 

nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno se zřizuje, dle geometrického plánu 

č. 740-4/2021, schváleného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, dne 27.1.2021 pod č.j. 

PGP279/2021-101, k tíži pozemku 282/1 k.ú. Březiněves, zapsaném na LV 321 pro k.ú. Březiněves, 

pracoviště Praha, ve vlastnictví hlavního města Prahy se svěřenou správou nemovitostí ve vlastnictví 

obce: MČ Praha – Březiněves. 

 

Věcné břemeno spočívá v umístění stavby plynárenského zařízení, v právu přístupu a vjezdu na 

pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského 

zařízení. 

 

Zřizuje se jako úplatné, a to za jednorázovou náhradu ve výši 30,- Kč (0,3 m á 100,- Kč/bm) + 6,- Kč 

(21 % DPH), tzn. celkem 36,- Kč včetně 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 04.11.2021  

 

 

 

 

________________________ 

Ing. Jiří Haramul 

starosta MČ Praha - Březiněves 


