Město Náchod, rada města
Směrnice
o stanovení ceny za zřízení věcného břemene na pozemcích města
čl.1
"Ceník užívání pozemků města Náchoda"
stanovení jednorázové sazby za zřízení věcného břemene
Vedení technické infrastruktury:
Sazba pro vedení s ochranným pásmem maximálně 1 m (od vnější stěny potrubí / od vnější
stěny krajního kabelu):
150 Kč/m, minimálně 10.000,- Kč
Sazba pro vedení s ochranným pásmem maximálně 2 m (od vnější stěny potrubí / od vnější
stěny krajního kabelu):
250 Kč/m, minimálně 10.000,- Kč
Sazba pro vedení s ochranným pásmem nad 2 m (od vnější stěny potrubí / od vnější stěny
krajního kabelu):
350 Kč/m, minimálně 10.000,- Kč
Stavby a zařízení technické infrastruktury:
Sazba pro stavby a zařízení, zejména
– v elektroenergetice zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny,
vyjma elektrických přípojek a přímých vedení, a dále systémy měřicí, ochranné, řídicí,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky:
– v plynárenství zařízení výrobny plynu, přepravní soustavy, distribuční soustavy,
zásobníku plynu, vyjma plynovodů,
– v teplárenství předávací stanice, související řídicí a zabezpečovací systémy a systémy
přenosu dat,
– ve vodárenství stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu
a shromažďování,
– kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před
jejich vypouštěním do kanalizace:
1.500 Kč/m2, minimálně 10.000 Kč
Právo stezky, průhonu a cesty:
Sazba za právo stezky:

50 Kč/m, minimálně 5.000 Kč

Sazba za právo průhonu:

2 Kč/m2, minimálně 5.000 Kč

Sazba za právo cesty:
K uvedeným cenám bude připočtena DPH.

100 Kč/m2, minimálně 10.000 Kč

čl. 2
Změna ceny a podmínek
V odůvodněných případech může rada města stanovit jinou cenu nebo jiné podmínky, než je
uvedeno v předchozích ustanoveních této směrnice, zejména je-li potřeba zřídit věcné břemeno
vyvolána investičním záměrem města.
Věcná břemena zřizovaná ve prospěch vlastníků rodinných a bytových domů se uzavírají za
cenu ve výši ½ sazby dle ceníku.
čl. 3
Závěrečná ustanovení
Touto směrnicí se ruší Směrnice o stanovení ceny za zřízení věcného břemene na pozemcích
města, schválená Radou města Náchoda dne 21.03.2016 usnesením č. 51/1424/16.
Tato směrnice byla schválena Radou města Náchoda dne 26.11.2018 usnesením č. 3/46/18.
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 01.01.2019.

V Náchodě dne 17.12.2018

..................................................
starosta města
Jan Birke

