ŽÁDOST o uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene / smlouvy o zřízení věcného břemene*

k nemovitostem ve vlastnictví Obce Skrchov (dále jen obce)
1.

ŽADATEL:
Jméno a příjmení/název: ....................................................................................................
Datum narození/ IČ, DIČ ...................................................................................................
Jednající: ..............................................................................................................................
Trvalé bydliště/sídlo: ..........................................................................................................
Telefon: ................................................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................
Žadatel(é) zastoupen(i) na základě plné moci ze dne ......................................................................
Jméno a příjmení/název zástupce ......................................................................................................
Trvalé bydliště/sídlo: ..........................................................................................................................
IČ/DIČ: ..................................................................................Telefon:................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................
Jednající: ..............................................................................................................................................
Substituční plná moc ze dne ...............................................................................................................
Jméno a příjmení/název zástupce ......................................................................................................
Trvalé bydliště/sídlo: ..........................................................................................................................
IČ/DIČ: ............................................................................. Telefon:....................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................
Jednající: ..............................................................................................................................................

2.

UMÍSTĚNÍ TECHNICKÝCH SÍTÍ NA NEMOVITOSTECH OBCE:
Pozemek(y):
p. č. ........................................................................................................................................
k. ú. ........................................................................................................................................
obec .......................................................................................................................................
komunikace ...........................................................................................................................
Budov(y):
čp/če .......................................

postavená na pozemku p. č. ..............................................

bez čp/če postavená na pozemku p. č. ..................................................................................
způsob využití .......................................................................................................................
k. ú. ........................................................................................................................................
obec .......................................................................................................................................
3.

NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: .......................................
.................................................................................................................................................

* Nehodící se škrtněte
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4.

DRUH A ZPŮSOB ULOŽENÍ TECHNICKÝCH SÍTÍ: *
Elektroenergetika

Plynárenství

Telekomunikace

Vodovody

Kanalizace

Jiné:

ZÁSAH DO POZEMKU NEBO
KOMUNIKACE OBCE
Uložení na
pozemku –
Křížení
pozemku
Místní a
účelové
komunikace
zpevněné,
chodníky

Protlak a podvrt
pozemku/komunikace*
Zřízení startovací a cílové
jámy v
pozemku/komunikaci*
Překop
pozemku/komunikace*
Uložení do stávající chráničky
v pozemku/komunikace*

Uložení na
pozemku –
Křížení
pozemku
Místní a
účelové
komunikace
nezpevněné,
ostatní
pozemky

Protlak a podvrt
pozemku/komunikace*
Zřízení startovací a cílové
jámy v
pozemku/komunikaci*
Překop
pozemku/komunikace*
Uložení do stávající chráničky
v pozemku/komunikace*

Uložení na
pozemku –
Podélné
uložení na
pozemku
Místní a
účelové
komunikace
zpevněné,
chodníky

Protlak a podvrt
pozemku/komunikace*
Zřízení startovací a cílové
jámy v
pozemku/komunikaci*
Překop
pozemku/komunikace*
Uložení do stávající chráničky
v pozemku/komunikace*

Uložení na
pozemku –
Podélné
uložení na
pozemku
Místní a
účelové
komunikace
nezpevněné,
ostatní
pozemky

Protlak a podvrt
pozemku/komunikace*
Zřízení startovací a cílové
jámy v
pozemku/komunikaci*
Překop
pozemku/komunikace*
Uložení do stávající chráničky
v pozemku/komunikace*

Nadzemní
vedení

ČÍSLO
POZEMKU

POČET
ZÁSAHŮ/KŘÍŽENÍ

Teplárenství

VÝMĚRA
CELKEM

POZEMEK
OBCE

m
m2
ks
m
m
m2
ks
m
m
m2
m
m
m
m2
m
m

Sloup VN

ks

Sloup NN

ks

Vzdušné vedení VN

ks

Vzdušné vedení NN

ks

Jiné

Právo chůze a jízdy *, ...

Při větším počtu zásahů přiložte k žádosti další list(y) s vyznačením druhu a způsobu uložení technických sítí.

* Nehodící se škrtněte
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5.

DRUH VĚCNÉHO BŘEMENE: *
osobní - zřizované ve prospěch žadatele
pozemkové - zřizované ve prospěch připojovaného pozemku nebo stavby (je-li žadatel
vlastníkem připojované nemovitosti/í)
- připojovaný pozemek (p. č., k. ú. a obec): ...................................................................
.........................................................................................................................................
- připojovaná budova (čp/če, postavená na pozemku p. č./bez čp/če, způsob
využití, k.ú. a obec) ........................................................................................................
.........................................................................................................................................

6.

PŘÍLOHY DODANÉ ŽADATELEM: *
- stanovení technických podmínek příspěvkové organizace 1)
- situační plánek stavby, snímek katastrální mapy se zakreslením plánované trasy
vedení, u budov plánek uložení vedení nebo zařízení sítě se slovním popisem 2)
- geometrický plán v předepsaném počtu originálních vyhotovení nebo ověřených kopií
(minimálně 3 ks) 3)
- protokol o předání části komunikace před zahájením a po ukončení zvláštního užívání
nemovitosti 4)
- kopie uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 5)
- výpis z katastru nemovitostí k zatížené nemovitosti
- výpis z katastru nemovitostí k oprávněné nemovitosti žadatele, v případě zřízení
pozemkového věcného břemene dle bodu 5 této žádosti
- výpis z obchodního rejstříku
- plná moc 6)
1), 2), 6)
3), 4), 5), 6)

povinná příloha k žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného
břemene
povinné přílohy k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

Datum:
Jméno a příjmení:

Podpis / Razítko:

* Nehodící se škrtněte
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