Oznámení o administrativní chybě v usnesení z 8. zasedání Rady Zlínského kraje konaného
dne 18.04.2011
V usnesení č. 0310/R08/11 z 8. zasedání Rady Zlínského kraje konaného dne 18.04.2011, byla
v části usnesení schvaluje – bod 3 chybně uvedena identifikace umístění objektu č. p. 822 „na
pozemku p. č. st. 2257/5“, namísto správné identifikace „na pozemcích p. č. st. 2257/5, p. č. st. 2257/2
a p. č. st. 2257/6. Na základě požadavku vedoucího Odboru ekonomického Krajského úřadu
Zlínského kraje, byla tato oprava provedena.
Veškeré podklady vztahující se k této změně jsou uloženy u oddělení organizačního Odboru Kancelář
hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje.
Platné znění:
Usnesení:

Rada Zlínského kraje
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného Telefónica O2 Czech
Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ
60193336, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v
pozemcích p. č. 1765, ostatní plocha/silnice v k. ú. Dobrotice, p. č. 416/2,
ostatní plocha/silnice, p. č. 429/1, ostatní plocha/silnice, p. č. 429/2, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Holešov, v rozsahu stanoveném následně
zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením,
provozem, opravami a údržbou zemního vedení komunikační sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1 Kč + DPH;
2. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035,
spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy
zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 856/2, ostatní
plocha/sportoviště, v k. ú. Krásno nad Bečvou, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením,
provozem, opravami a údržbou distribuční elektrizační soustavy zemního
vedení NN, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a
omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm,
minimálně však ve výši 28.000 Kč + DPH;
3. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400,
spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:

- umístění a provozování zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č.
st. 2257/5, zastavěná plocha a nádvoří vč. rozpojovací skříně na objektu č.
p. 822 na pozemcích p. č. st. 2257/5, p. č. st. 2257/2, p. č. st. 2257/6, vše v
k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1874-74_3/2010,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením,
provozem, opravami a údržbou zemního kabelového vedení NN vč.
rozpojovací skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.900 Kč +
DPH.

Opravy budou následně provedeny ve všech evidencích vedených Krajským úřadem Zlínského kraje.
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