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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Zápis č. 34 z jednání Komise pro pozemky a reklamu dne 19. 4. 2022 

Přítomni: Dušan Stránský, Ondřej Karas, Petr Gloss, Miloš Vendolský, Martin Štefka, Michal 

Koláček, Petr Kotýnek, Lukáš Filip, Václav Stříteský, Jana Martincová, Zuzana Kavalírová, Kateřina 

Skladanová, Miroslav Macela, František Meduna, Vladimíra Pilná  

 

Omluveni: Miroslav Šrámek, Ondřej Jaroš, Hana Demlová, Roman Sodomka, Martin Charvát, 

Radek Hejný, Vítězslav Čapek, Josef Jirout, Petr Škoda, 

 

Nepřítomni: Alena Stehnová, Vítězslav Štěpánek, Petr Heřmanský, Jiří Rejda, Petr Králíček, Jan 

Chvojka 

 

ověřitel: Lukáš Filip 

    termín další komise:  24. 5. 2022,  zasedací místnost U Divadla 828, mezipatro 

 

 

Návrh usnesení č. 1 nebyl přijat               (pro 0, proti 5, zdrž. 4) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

pacht pozemků označených jako p.p.č. 1119/47 o výměře 18.114 m2, p.p.č. 1119/51 o výměře 9.281 

m2, vše v k.ú. Svítkov společnosti AGROSLUŽBY SOUČEK s.r.o., IČO 07825455, se sídlem č.p. 3, 5308 

03 Stolany, za pachtovné ve výši 0,25 Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemky budou spadat do 

režimu podléhajícímu DPH, na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní dobou za účelem zemědělské 

činnosti. 

 

 

Číslo návrhu: 2 

Přijaté usnesení č. KPR/590/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

pacht pozemků označených jako p.p.č. 1119/47 o výměře 18.114 m2, p.p.č. 1119/51 o výměře 

9.281 m2, vše v k.ú. Svítkov družstvu ZOD družstvo Stolany, IČO 25927892, se sídlem č.p. 112, 538 

03 Stolany,  na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní dobou za pachtovné 0,25,-Kč/m2/rok + DPH 
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v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem užívání a požívání 

pro zemědělskou činnost - pěstování polních plodin. 

 

Návrh usnesení č. 3 nebyl přijat               (pro 0, proti 6, zdrž. 3) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na části pozemku označeném jako p.p.č. 1735/4 v k. ú. 

Pardubice ve prospěch XXXXXXXXXXXXX, spočívající v právu chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka 

pozemku a pro každého dalšího vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 1743/2 v k.ú. Pardubice. 

Rozsah služebnosti bude upřesněn geometrickým plánem doloženým žadatelem. 

 

 

Číslo návrhu: 4 

Přijaté usnesení č. KPR/591/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně věcného břemene na částech pozemků označených 

jako p.p.č. 1621/2, p.p.č. 1619/6, p.p.č. 2676/11, p.p.č. 1616/8, p.p.č. 503/7, p.p.č. 503/6, vše v k.ú. 

Pardubice, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem 

Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002,  za jednorázovou náhradu ve výši 300,- 

Kč/bm+DPH u pozemků označených jako p.p.č. 503/7, p.p.č. 503/6, p.p.č. 2676/11, vše v k.ú. 

Pardubice,  ve výši 75,- Kč/bm+DPH u pozemku označeného jako p.p.č. 1621/2 k.ú. Pardubice a ve 

výši 200,-Kč/bm/rok u pozemků označených jako p.p.č. 1619/6,  p.p.č. 1616/8, vše v  k.ú. Pardubice 

spočívajícího v právu strpět umístění a provozování  vodovodního řadu po celou dobu jeho fyzické 

a právní životnosti, vstupování a vjezdu na pozemky za účelem provádění nezbytných prací 

spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí vodovodního řadu v rámci stavby „Zásobní 

vodovodní řad z AŠ U Josefa do AŠ v parku Na Špici Pardubice“. Rozsah věcného břemene bude 

upřesněn geometrickým plánem doloženým žadatelem.  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena po doložení písemného 

souhlasu společnosti  GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a společnosti P. Ministr, v.o.s., IČO 63221691. 

Ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uvedeny tyto podmínky: 

- úpravy trasy vodovodního řadu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 

systémem, 

- předání harmonogramu prací v dostatečném předstihu společnosti P. Ministr, v.o.s., IČO 

63221691. 

 

 

 

 

 



  3 

Návrh usnesení č. 5 nebyl přijat               (pro 5, proti 0, zdrž. 4) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 

znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

V kupní smlouvě bude ustanovení, že převodem vlastnického práva k předmětnému pozemku 

nedojde k převodu vlastnického práva ke garáži umístěné na předmětném pozemku včetně 

případných věcí umístěných v garáži a že současný vlastník této garáže není znám. 

 

 

Návrh usnesení č. 6 byl stažen                

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 879/8 o výměře 339 m2, p.p.č. 879/9 o výměře 514 m2, 

p.p.č. 879/12 o výměře 274 m2, vše v k.ú. Lány na Důlku z vlastnictví statutárního města Pardubice 

do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase 

a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH 

v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH a povýšenou o náhradu 

odpovídající ceně pozemků ke dni 28.6.2007. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 

posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

 

 

Návrh usnesení č. 7 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 1) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 4227/5 o výměře 580 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

společnosti MARSTEP s.r.o., IČO 07219822, se sídlem Milheimova 2889, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem č. 558_51_21 ze dne 26. 11. 2021 ve výši 1.500,- Kč/m2 + DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků z rozpočtu města. 

II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 
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prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4217 o výměře 963 m2 (dle geometrického plánu č. 

9975-32/2021 p.p.č. 4217/1) v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví společnosti MARSTEP s.r.o., IČO 07219822, se sídlem Milheimova 2889, Zelené Předměstí, 

530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 

558_51_21 ze dne 26. 11. 2021 ve výši 1.500,- Kč/m2 

+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.  

 

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 

pozemku 

 

Kupní smlouva bude uzavřena  po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný pozemek a po vkladu práv 

vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

Návrh usnesení č. 8 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 4091/11 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/12 o výměře 11 

m2, p.p.č. 4091/13 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/14 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/15 o výměře 11 m2, 

p.p.č. 4091/16 o výměře 11 m2, p.p.č. 4091/74 o výměře 13 m2, p.p.č. 4091/75 o výměře 12 m2, 

p.p.č. 4091/76 o výměře 12 m2, p.p.č. 4091/77 o výměře 13 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 

10/648 vzhledem k celku pozemku označeném jako p.p.č. 4091/1 o celkové výměře 5.396 m2, vše v 

k.ú. Pardubice včetně vybudovaných parkovacích stání a přístupové komunikace, z vlastnictví 

společnosti Luxury Home – ALFA s.r.o., IČO 05126576, se sídlem Tepelská 137/3, Úšovice, 353 01 

Mariánské Lázně, do vlastnictví statutárního města Pardubice  

za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 6956-21 ze dne 

30.11.2021 ve výši 2 599.000,- Kč + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 

podléhajícímu DPH. 

Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků z rozpočtu města. 

 

 

Číslo návrhu: 9 

Přijaté usnesení č. KPR/592/2022               (pro 8, proti 0, zdrž. 1) 

 
 

I. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách 

ve vlastnictví statutárního města Pardubice  

změnu čl. 6. SOUHLAS VLASTNÍKA pozemku a čl. 7.1. VĚCNÉ BŘEMENO na pozemku na pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice, jejichž nové znění je přílohou tohoto usnesení. 
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II. Komise pro pozemky a reklamu 

Doporučuje 

pověřit vedoucího odboru majetku a investic a vedoucího oddělení převodu pozemků a 

nemovitostí odboru majetku a investic k rozhodování o udělení souhlasu vlastníka pozemku a 

tento souhlas za vlastníka pozemku udělovat v souladu s ustanovením čl. 6. SOUHLAS VLASTNÍKA 

Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice. 

                                                           6. SOUHLAS VLASTNÍKA pozemku 

  

rozhodující orgán 

 

 

 

 

 

Odbor majetku a investic, oddělení pozemků a 

převodu nemovitostí (dále jen OMI,OPPN) 

 

Rada města Pardubic  - v případech, kdy žádost o 

souhlas vlastníka by měla být řešena jinou formou 

právního jednání 

 

zveřejnění na úřední desce 

 

ano, u žádostí projednávaných v RmP  

 

 

podklady k žádosti obecné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vyplněný formulář „Žádost o pozemek, stavbu“ 

podepsaný žadatelem nebo na základě plné moci 

jeho zástupcem 

- doklad o právní osobnosti (kopie živnostenského  

listu, kopie výpisu z veřejného rejstříku společnosti, 

popř. jiný doklad o právní osobnosti, pokud žadatel 

uvádí v žádosti IČO) 

- výpis z katastru nemovitostí 

- snímek katastrální mapy s přesným vyznačením 

požadované  plochy okótováním, pokud se jedná o 

část pozemku 
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právní jednání  

 

 

 

 

- souhlas vlastníka pozemku s platností 1 rok mimo 

investičních akcí města, městských obvodů, městské 

policie a organizací města 

- souhlas vlastníka sousedního pozemku s platností 1 rok 

- smlouva o podmínkách provedení stavby pro potřeby 

stavebního úřadu  

 

účel  specifické podklady  rozhodující 
orgán 

zveřejnění následné úkony žadatele 
po vydání souhlasu 
 

vybudování sjezdu na 
pozemku města na náklady 
žadatele, za podmínky 
převodu stavby sjezdu do 
majetku města  
 

 OMI, OPPN ano převod stavby do majetku 
města dle pokynů odboru 
dopravy MmP 

zásah do stávající soustavy 
technické infrastruktury (ve 
stávající trase), která je ve 
vlastnictví města, příp. 
obchodní společnosti, ve 
které má město 100% podíl 
na základním kapitálu  
 

souhlasné vyjádření 
vlastníka technické 
infrastruktury 

OMI/OPPN ne převod stavby do majetku 
města prostřednictvím  
odboru dopravy MmP 
 

přesah zateplovacího 

systému stavby – do 150 mm 

s maximální tolerancí 10% 

 OMI, OPPN ne  

umístění stavby, jejímž 
investorem je město, 
městské obvody, příp. 
obchodní společnost, ve 
které má statutární město 
Pardubice město 100% podíl 
na základním kapitálu 
 

 OMI, OPPN ne pokud dojde ke změně 
půdorysu staveb 
evidovaných v katastru 
nemovitostí: 
-geometrický plán  
-kolaudační souhlas, 
popřípadě jiná listina o 
původu stavby  

uložení materiálu na 
pozemku města na dobu 
maximálně 6 měsíců 

zápis o předání  
a převzetí pozemku 
 

RmP nad 30 
dnů 
ano 

úhrada  
1.825,- Kč/m2/rok+  
popř. DPH  1) 

uložení materiálu na 
pozemku města na dobu 
maximálně 6 měsíců pro 
investiční akce vyvolané 
městem, příp. 
obchodní společností, ve 
které má statutární město 
Pardubice 100% podíl na 
základním kapitálu 

zápis o předání  
a převzetí pozemku 

OMI, OPPN ne bezúplatně 
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přestavba a přístavba 
stávajícího zahradního 
domku v zahrádkářské 
kolonii: do celkové nové 
výměry max. 25 m2  
- celková zastavěná plocha 

max.  

  25m2 

- pouze stavby dočasné a 

movité 

  tj. stavba nebude spojena se 

  zemí pevným základem  

  (prokazatelně umístěna na  

  patkách apod.) 

- smlouva žadatele se  
  zahrádkářským 
svazem 
- souhlas 
zahrádkářského 
  svazu s přestavbou  
  a přístavbou  
  zahradního domku 
- fotodokumentace 

  současného stavu, ze 

  které bude patrný  

  pohled na objekt 

  zahradní chatky ze  

  všech stran 

OMI, OPPN ne -geometrický plán 
-zápis stavby v katastru 
nemovitostí 
(obě listiny doloží na OMI, 
OPPN) 
- vlastník stavby po  
dokončení stavebních prací, 
nejdéle však do 20 dnů od 
instalace, předloží městu 
fotodokumentaci stavby, 
ze které bude patrné její  
umístění 

pořádání krátkodobé 
kulturní, sportovní a 
společenské akce v areálech 
ve vlastnictví města 
nekomerční povahy (bez 
zpoplatnění vstupu, 
prodejních stánků atd.) 

 zápis o předání  
 a převzetí pozemku 
 

OMI, OPPN nad 30 
dnů 
ano 

bezúplatně 
 

sdělení vlastníka pozemků 
před kácením dřevin 

 OMI, OPPN ne  

- souhlas vlastníka 
sousedního pozemku pro 
účely stavebního řízení, 
včetně souhlasu s přesahem 
požárně nebezpečného 
prostoru nad pozemek 
města, jedná-li se o veřejné 
prostranství nebo 
komunikaci 

 OMI, OPPN    ne  

 

1)Částka vychází z Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, čl.7,  

písm.   a), kde za umístění skládky je sazba poplatku 10,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den s tím, že v 

případě vydání povolení (stavební povolení, zvláštní užívání… ) je sleva 50% tj. 5,- Kč za každý i započatý m2 a každý i 

započatý den. 

Při posouzení jednotlivých žádostí je v pravomoci Rady města Pardubic stanovit výši platby odlišnou od výše platby 

stanovené Zásadami pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Žadatel nemá nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s užíváním pozemku ani vynaložených 

nákladů souvisejících s vydáním příslušných rozhodnutí pro stavbu.
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7.1.  VĚCNÉ BŘEMENO na pozemku ve vlastnictví statutárního města Pardubice  

 

rozhodující orgán 

 

 

 

 

 

Odbor majetku a investic, oddělení pozemků a 

převodu nemovitostí (dále jen OMI,OPPN) 

Rada města Pardubic (dále jen RmP) 

(specifikace u jednotlivých druhů věcného břemene) 

 

 

zveřejnění na úřední desce 

 

ne  

 

 

druh právního jednání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene v případě stavební činnosti týkající se 

věcného břemene uzavírá se na dobu určitou dle 

návrhu žadatele maximálně však 6 let ode dne 

oboustranného podpisu smlouvy popř. od nabytí 

účinnosti smlouvy a obsahuje souhlas vlastníka 

pozemku ke stavebnímu řízení  

- smlouva o zřízení věcného břemene 

- souhlasné prohlášení, kterým budou oprávnění 

k pozemkům města, jakož i omezení jejich užívání, 

která vznikla před účinností energetického zákona 

č.458/2000 Sb., vložena do katastru nemovitostí   

(jedná se o existující zákonná věcná břemena vzniklá 

na základě ustanovení § 22 odst. 5) zákona č. 

79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, 

ve spojení s § 18 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., 

kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. případně 

ustanovení §20 zákona č.89/1987 Sb., o výrobě, 

rozvodu a spotřebě tepla, který zrušil ustanovení § 18 

vládního nařízení č. 80/1957 Sb.) 
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 podklady rozhodující 

orgán 

listiny požadované ke 

smlouvě o zřízení 

věcného břemene 

dokládá žadatel 

stávající a nově ukládané 

inženýrské sítě včetně 

přeložek do délky 200 

metrů s maximální 10% 

tolerancí  

 

- vyplněný formulář „Žádost o 
   pozemek, stavbu“ podává vlastník 

inženýrské sítě nebo na základě 
plné moci jeho zástupce, popř. 
investor stavby (vlastník nemovité 
věci), který je již s dodavatelem 
média smluvně dohodnut  

- doklad o právní osobnosti (kopie 
živnostenského listu, kopie výpisu 
z veřejného rejstříku společnosti,  

  popř. jiný doklad o právní 
osobnosti, pokud žadatel uvádí v 
žádosti IČ) 

- zákres v katastrální mapě 
- vyjádření nebo smlouva s 
  dodavatelem média 
- vyjádření příslušného Úřadu 
  městského obvodu 
 

OMI, OPPN po skutečném 

provedení stavby 

geometrický plán 

s vyznačenou 

služebností včetně 

geodetem potvrzeným 

výpočtem délky trasy 

sítě v běžných metrech 

stávající a nově ukládané 

inženýrské sítě včetně 

přeložek nad délku 200 

metrů (liniové stavby a 

stavby velkého rozsahu) 

- vyplněný formulář „Žádost o 
  pozemek, stavbu“ podává vlastník 
  inženýrské sítě nebo na základě 
  plné moci jeho zástupce, popř.  
  investor stavby (vlastník nemovité  
  věci), který je již s dodavatelem  
  média smluvně dohodnut  
- doklad o právní osobnosti (kopie 
  živnostenského listu, kopie výpisu z 
  veřejného rejstříku společnosti,  
 popř. jiný doklad o právní 
 osobnosti, pokud žadatel uvádí v 

 žádosti IČ) 

- zákres v katastrální mapě 

- vyjádření nebo smlouva s 

  dodavatelem média 

 

RmP po skutečném 

provedení stavby 

geometrický plán 

s vyznačenou 

služebností včetně 

geodetem potvrzeným 

výpočtem délky trasy 

sítě v běžných metrech 

stávající inženýrské sítě, u 

nichž oprávnění k 

pozemkům města, jakož i 

omezení jejich užívání 

vzniklo před účinností 

energetického zákona 

- vyplněný formulář „Žádost o 
pozemek, stavbu“ podává vlastník 
inženýrské sítě nebo na základě 
plné moci jeho zástupce  

- doklad o právní osobnosti (kopie 
živnostenského listu, kopie výpisu 
z veřejného rejstříku společnosti,  

OMI, OPPN  
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č.458/2000 Sb. (§ 98 

odstavec 4) 

  popř. jiný doklad o právní 
osobnosti, pokud žadatel uvádí v 
žádosti IČ) 

 - geometrický plán s vyznačenou 
služebností 

 

přístup k nemovité věci  

ve vlastnictví žadatele 

 - vyplněný formulář „Žádost o 
pozemek, stavbu“ podává vlastník 
nemovité věci, ke které má být 
zřízen přístup 

- doklad o právní osobnosti (kopie 
živnostenského listu, kopie výpisu 
z veřejného rejstříku společnosti,  

  popř. jiný doklad o právní 
osobnosti, pokud žadatel uvádí  

  v žádosti IČ) 
 - zákres v katastrální mapě 
 

RmP geometrický plán 

s vyznačenou 

služebností včetně 

geodetem potvrzeným 

výpočtem plochy  

stávající a nově ukládané 

inženýrské sítě včetně 

přeložek do délky 200 

metrů s maximální 10% 

tolerancí ve vlastnictví 

společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 

24729035 

- vyplněný formulář „Žádost o 
   pozemek, stavbu“ podává vlastník 

inženýrské sítě nebo na základě 
plné moci jeho zástupce, popř. 
investor stavby (vlastník nemovité 
věci), který je již s dodavatelem 
média smluvně dohodnut  

- doklad o právní osobnosti (kopie 
živnostenského listu, kopie výpisu 
z veřejného rejstříku společnosti,  

  popř. jiný doklad o právní 
osobnosti, pokud žadatel uvádí v 
žádosti IČ) 

- zákres v katastrální mapě 
- vyjádření příslušného Úřadu 
  městského obvodu 
- znalecký posudek vyhotovený dle 

zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku  

- předpokládaný výkaz výměr dle 

typu povrchu v m2 včetně náhrad 

zpracovaný v tabulce  

 

OMI, 

OPPN 

po skutečném 

provedení stavby 

geometrický plán 

s vyznačenou 

služebností včetně 

geodetem potvrzeným 

výkazem výměr dle 

typu povrchu v m2  

stávající a nově ukládané 

inženýrské sítě včetně 

přeložek nad délku 200 

metrů (liniové stavby a 

stavby velkého rozsahu) 

ve vlastnictví společnosti 

- vyplněný formulář „Žádost o 
  pozemek, stavbu“ podává vlastník 
  inženýrské sítě nebo na základě 
  plné moci jeho zástupce, popř.  
  investor stavby (vlastník nemovité  
  věci), který je již s dodavatelem  
  média smluvně dohodnut  
- doklad o právní osobnosti (kopie 

RmP po skutečném 

provedení stavby 

geometrický plán 

s vyznačenou 

služebností včetně 

geodetem 

potvrzeným výkazem 
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ČEZ Distribuce, a.s., IČO 

24729035 

  živnostenského listu, kopie výpisu 
z veřejného rejstříku společnosti,  

 popř. jiný doklad o právní 
 osobnosti, pokud žadatel uvádí v 
 žádosti IČ) 

- zákres v katastrální mapě 
- vyjádření příslušného Úřadu 
  městského obvodu 
- znalecký posudek vyhotovený dle 

zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku s využitím 
oceňovací vyhlášky č. 488/2020 
Sb. a jejích ustanovení § 39a a § 
39b v platném znění 

- předpokládaný výkaz výměr dle 
typu povrchu v m2 včetně náhrad 
zpracovaný v tabulce  

 

 

 

 

výměr dle typu 

povrchu v m2  

 

 

platba při uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

Při posouzení jednotlivých žádostí je v pravomoci Rady města Pardubic stanovit výši platby odlišnou 

od výše platby stanovené Zásadami pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení 

na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 

nepodnikatelské aktivity  

přístup k nemovité věci  bezúplatně 

stávající a nově ukládané inženýrské sítě včetně přeložek 

 

bezúplatně nebo úplatně dle návrhu 

žadatele 

 

podnikatelské aktivity  

stávající inženýrské sítě, u nichž oprávnění k pozemkům města,  
jakož i omezení jejich užívání vzniklo před účinností energetického               
zákona č.458/2000 Sb. (§ 98 odstavec 4) nebo se jedná o soubor 
veřejného osvětlení nebo jinou technickou infrastrukturu  
ve vlastnictví města, příp. obchodní společnosti, ve které má  
statutární město Pardubice 100% podíl na základním kapitálu 

bezúplatně nebo úplatně dle návrhu 

žadatele 
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podnikatelské aktivity  

stávající inženýrské sítě ve vlastnictví spol. Vodovody a kanalizace  
Pardubice, a.s., IČO 60108631, k jejichž uložení došlo do dne  
20. 4. 2020                                                                                          
 1.000,-Kč/pozemek + DPH 

 

podnikatelské aktivity  

stávající a nově ukládané inženýrské sítě ve vlastnictví spol. ČEZ 

Distribuce, a.s. IČO 24729035 

 

    náhrada dle znaleckého posudku 

zpracovaného dle zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku v platném 

znění za 1m2/povrch + DPH 

  

 

podnikatelské aktivity 

stávající a nově ukládané 

inženýrské sítě včetně 

přeložek    dle tabulky        

zóna městského obvodu 

 

pozemek stavební 1) 

 

pozemek lesní, 

zemědělský2) 

pozemek ostatní 3) 

 

komunikace 4) 

 

MO I 1500,- Kč/bm+DPH 100,- Kč/bm+DPH  300,- Kč/bm+DPH   300,- Kč/bm+DPH  

MO II, III, V 1200,- Kč/bm+DPH   75,- Kč/bm+DPH 200,- Kč/bm+DPH   300,- Kč/bm+DPH   

MO IV, VI, VII, VIII 1000,- Kč/bm+DPH     50,- Kč/bm+DPH 100,- Kč/bm+DPH   300,- Kč/bm+DPH 

Minimální výše platby se stanovuje ve výši 500,-Kč + DPH. 

 

 

 

přístup k nemovité věci  dle tabulky 

 

platba bude každoročně povýšena o průměrnou roční míru inflace 

předchozího roku zjištěnou oficiálním statistickým úřadem 

   zóna městského obvodu 

 

pozemek stavební 1) 

 

pozemek lesní, 

zemědělský2) 

pozemek ostatní 3) 

 

komunikace 4) 

 

MO I 

 

1500,- Kč/m2/rok 

+DPH 

100,- Kč/m2/rok 

+DPH  

300,- Kč/m2/rok 

+DPH   

300,- Kč/m2/rok 

+DPH  
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MO II, III, V 

 

1200,- Kč/m2/rok 

+DPH 

  75,- Kč/m2/rok 

+DPH 

200,- Kč/m2/rok 

+DPH   

300,- Kč/m2/rok 

+DPH   

MO IV, VI, VII, VIII 

 

1000,- Kč/m2/rok 

+DPH   

  50,- Kč/m2/rok 

+DPH 

100,- Kč/m2/rok 

+DPH   

300,- Kč/m2/rok 

+DPH 

 

Minimální výše platby se stanovuje ve výši 500,-Kč + DPH /rok. 

1)pozemek vedený katastrálním úřadem v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemek 
  skutečně zastavěný stavbou 
2)pozemek vedený katastrálním úřadem v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, 

ovocný sad, trvalý travní porost, les 
3)pozemek vedený katastrálním úřadem v druhu pozemku ostatní plocha mimo pozemků uvedených 

pod bodem4), vodní plocha  
4)komunikace vedená katastrálním úřadem v druhu pozemku ostatní plocha způsob využití ostatní 

komunikace, silnice 
   
Platba bude stanovena dle druhu a způsobu využití pozemku uvedeného v katastru nemovitostí ke 
dni podání žádosti na odbor majetku a investic MmP, platba se nebude měnit v závislosti na pozdější 
případnou změnu druhu a způsobu využití pozemku v katastru nemovitostí. 
 

Platba bude uhrazena žadatelem do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o zřízení věcného 

břemene. 

Žadatel hradí správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí na katastrálním úřadu. 

 

 

 

Ověřeno dne  25.4.2022                                                                       Zapsala: 

Dušan Stránský v.r.                                                                               Vladimíra Pilná 

Lukáš Filip v.r. 

(Jména jsou uváděna bez titulů) 

 

 


