Oznámení o administrativní chybě v usnesení ze 7. zasedání Rady Zlínského kraje konaného
dne 06.04.2010
V usnesení č. 0273/R07/10 ze 7. zasedání Rady Zlínského kraje konaného dne 06.04.2010, byl
v bodě 7, 1. odrážka schvalovací části usnesení chybně uveden text: “…v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 108-2-2010 pro obec a k. ú. Kroměříž, namísto správného textu: … v
rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 108-2-2010 pro obec Kroměříž a k. ú. Zlámanka. 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

0273/R07/10

schvaluje
1. bezúplatné zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje
spočívajícího v povinnosti města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí
19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471, v rámci stavby
„Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty 1. etapa“na pozemcích
zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště strpět:
a) umístění a provozování staveb inženýrských sítí, a to:
- vodovodní šachty a vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 544/1,
ostatní plocha, v délce cca 25 bm a vodovodní přípojky na části pozemku
p. č. 544/114, ostatní plocha, v délce cca 16 bm,
- přeložky vodovodního řadu na částech pozemků p. č. 888/4, ostatní
plocha, v délce cca 15 bm, p. č. 887/3, ostatní plocha, v délce cca 5 bm a
p. č. 954/9, ostatní plocha v délce cca 100 bm, kanalizační šachty a
kanalizace na části pozemku p. č. 888/4 v délce cca 5 bm,
- umístění slaboproudu (počítačové sítě) na částech pozemků p. č. 954/9,
ostatní plocha, v délce cca 8 bm, p. č. 662/11, ostatní plocha, v délce cca 5
bm a vyústění datového kabelu na pozemcích st. p. č. 985, zastavěná
plocha, p. č. 888/2, ostatní plocha,
s tím že, skutečný rozsah zatížení pozemků bude stanoven následně
zpracovaným geometrickým plánem,
b) vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením,
provozováním, opravami a údržbou inženýrských sítí,
na dobu existence stavby;
2. uzavření smlouvy mezi Zlínským krajem a městem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471, o právu
provést stavbu „Uherskohradišťská nemocnice – Centrální objekty 1.
etapa“, zahrnující vybudování okružní křižovatky a komunikací na částech
pozemků p. č. 888/4, p. č. 954/9, p. č. 888/2 a p. č. 289/1, chodníků
na částech pozemků p. č. 888/4, p. č. 954/9, p. č. 841, p. č. 662/11, st. p. č.

985, p. č. 289/1, p. č. 887/2 a p. č. 887/3 a veřejného osvětlení na částech
pozemků p. č. 888/4 a p. č. 662/11, vše v k. ú. Uherské Hradiště;
3. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v
povinnosti společnosti mmcité a. s., se sídlem Bílovice 519, 687 12
Bílovice, IČ 25330781, strpět:
- umístění stavby silnice č. II/497: Březolupy - Bílovice na pozemcích p. č.
1147/198, p. č. 1147/199, p. č. 1147/200, p. č. 1147/201, p. č. 1147/202,
vše ostatní plocha v k. ú. Bílovice u Uherského Hradiště, v rozsahu
trvalého záboru celých pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením,
provozem, opravami a údržbou stavby této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.030 Kč
+DPH;
4. zřízení věcného břemene pro oprávněného SOLAR GLOBAL a. s., se
sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 28328451,
spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování zemního vedení přípojky vysokého napětí 22 kV
v pozemku p. č. 1806/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Mrlínek, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením,
provozem, opravami a údržbou zemního vedení přípojky vysokého napětí
22 kV,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 Kč +
DPH;
5. zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425,
spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- umístění a provozování nadzemního kabelové vedení NN na pozemcích
p. č. 2781/1, ostatní plocha, p. č. 2787/1, trvalý travní porost, p. č. 2782/1,
trvalý travní porost, včetně opěrného bodu - sloupu na p. č. 2782/1, vše v
k. ú. Karolinka, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením,
provozem, opravami a údržbou nadzemního kabelového vedení NN a
sloupu, se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a
omezeními,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm +
DPH za vedení distribuční sítě NN a 1000 Kč + DPH za 1 ks sloupu;
6. 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 vedení NN v pozemku p. č. 304, ostatní
plocha/ostaní komunikace v k. ú. Modrá u Velehradu, v rozsahu
stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením,
provozem, opravami a údržbou zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč + DPH;
7. zřízení věcného břemene pro oprávněného REN Power CZ Solar II. s. r.
o., se sídlem V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28672496, spočívajícího v
povinnosti Zlínského kraje strpět:

- umístění a provozování zemní kabelové přípojky VN v pozemcích p. č.
1211/2, ostatní plocha/silnice, p. č. 276/2, ostatní plocha/silnice, p. č.
276/11, ostatní plocha/silnice, p. č. 276/28, ostatní plocha/silnice, vše v k.
ú. Zlámanka, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 108-2/2010
pro obec Kroměříž a k. ú. Zlámanka,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením,
provozem, opravami a údržbou zemní kabelové přípojky VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 57.890 Kč +
DPH;
předává
pozemek p. č. 289/12, ostatní plocha/silnice, zapsaný v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště k hospodaření
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001,
761 23 Zlín, IČ 70934860.
Opravy budou následně provedeny ve všech evidencích vedených Krajským úřadem Zlínského kraje.

......................................................
Radka Štalmachová v. r.
vedoucí oddělení organizačního
Odboru Kancelář hejtmana

