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OÚ/90/2016 

 
Ve Starém Městě, dne 01. 02.  2016 

 

Věc: Oznámení záměru uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouyy o  zřízení služebnosti inženýrské sítě 

(věcného břemene)  a Smlouvy o právu provést stavbu v pozemku p. č. 7600/7 k. ú. Staré Město u Frýdku-

Místku 

 

Obec Staré Město, zveřejňuje v souladu s odstavcem 1 §39 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecních 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr Obce Staré Město o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě (věcného břemene) a Smlouvy o právu provést stavbu v pozemku p. č. 7600/7 k.ú. Staré 

Město u Frýdku-Místku pro vlastníka nemovitosti (RD) umístěné na pozemku p. č. 2224 k.ú. Staré Město u 

Frýdku-Místku, ve smyslu § 1267 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění  služebnost 

umístění Vodovodní sestavy obsahující: 1 ks kulový ventil G25 – uzavírací a vodovodní přípojku dimenze 

25 mm, v délce 1m,  (dále jen „Vodoměrná sestava“), provozovat, opravovat a udržovat Vodoměrnou soustavu 

na pozemku p. č. 7600/7 ostatní plocha, o celkové výměře 961 m2. Služebnost (věcné břemeno)  dále zahrnuje 

právo provádět na Vodoměrné sestavě úpravy za účelem její obnovy a výměny. Budoucí služebnost bude zřízená 

v rozsahu uvedeném v zákresu v katastrální mapě a po provedení stavby bude skutečný rozsah služebnosti 

geometrický zaměřen a bude provedený geometrický plán skutečného rozsahu služebnosti. 
 

Pozemek p. č. 7600/7 se nachází v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, a je zapsaný  u 

Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek na Listu vlast. č. 1.  

 

Požadovaný rozsah služebnosti dle zákresu v katastrální mapě. 
 

 

 

 

 
„otisk úředního razítka“ 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

      Josef   M i k u l e c 

                                                                                                                                          starosta obce    

 

 

1. Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 01.  02. 2016 
  
Jméno a podpis:         Radka Trňáková 
 
2.  Sejmuto z úřední desky dne: ............................03. 2015 
 
Jméno a podpis ................................................................................ 
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