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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA V PRAZE DNE
S 20 100 Denisa Ihlová/l. 2245 23.3.2022

Věc: Zřízení věcného břemene pro stavbu "Vedení 110 kV TR Východ - TR Sever"

Vážení,

obracím se na Vás v následující záležitosti:

naše společnost PREdistribuce, a. s. bude realizovat stavbu s názvem:

„Vedení 110 kV TR Východ — TR Sever“ Praha 9 — Vysočany, Praha 9 — Prosek, Praha 8 — Střížkov,Praha 8 — Kobylisy, Praha 8 — Čimice, Praha 8 — Bohnice, Praha 18— Letňany, Praha — Ďáblice, Praha — Dolní
Chabry (dále jen „Stavba“),

Územním rozhodnutím sp. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet, č. j. MCP8 079036/2016, MČ Praha 8,
které nabylo právní moci dne 15. 12. 2016, bylo rozhodnuto o umístění stavby nadzemního vedení VVN, mi.
přes pozemky, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městská
část Praha — Dolní Chabry.

Shora uvedeným územním rozhodnutím byla vytyčena trasa vedení VVN i jeho ochranné pásmo.

Dne 13. 10. 2021 byla na podatelnu Úřadu MČ Praha 8 doručená žádost o prodloužení rozhodnutí naakci „Vedení 110 kV TR Sever — TR Východ“, datovaná dnem 12. 10. 2021.

Dále uvádíme, že běh lhůty platnosti územního rozhodnutí byl v souladu s ustanovením $ 2 odst. 3
zákona č. 416/2009 Sb., O urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické a komunikační infrastrukturyzastaven vyvlastňovacími řízeními, která ve věci běží u Magistrátu hl. m. Prahy, odbor stavebního řádu.Žádostí bylo podáno větší množství, k důkazu o běhu vyvlastňovacího řízení podávám Usnesení o ustanovení
opatrovníka sp. zn. S-MHMP 1460363/2021/STR, ze kterého vyplývá, že vyvlastňovací řízení bylo zahájenodnem 15. 9. 2021, a to ve věci, týkající se shora uvedené stavby.
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Energetický zákon ukládá naší společnosti povinnost uzavřít s vlastníky pozemku dohodu
o zřízení věcného břemene.

Z předchozí činnosti naší společnosti jako distributora je nám známo, že praxe u pozemků,které jsou ve
vlastnictví hl. m. Prahy, či ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřená správa ve vlastnictví obce — dotčené městské
části, je taková, že smlouvy o zřízení věcného břemene, pokud je obsahem břemene umístění části distribuční
soustavy, jsou s naší společností běžně uzavírány. Znalecké posudky na ocenění věcných břemen zadává ke
zpracování vlastník pozemků (v tomto případě Hl. m. Praha, MČ Praha — Dolní Chabry) a za náhradu
stanovenou znaleckými posudky jsou poté smlouvyo zřízení věcných břemen realizovány.

Jedná se o následující pozemky v k. ú. Dolní Chabry:
Parc. č. 1743/2, o výměře 227 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
Parc. č. 1743/3, o výměře 63 m2, ostatní plocha, jiná plocha
Parc. č. 1743/7, o výměře 68 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
Parc. č. 1743/1, o výměře 353 m2, ostatní plocha, ostatní komunikaceO«
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Prosím proto o sdělení, zda i v tomto případě bude praxe obdobná, zda budou znalecké posudky zadány
MČ Praha — Dolní Chabry, a zda s námi budou následně uzavřeny smlouvy o zřízení věcných břemen za cenu
stanovenou těmito znaleckými posudky.

K postupu ve věci Vám zasílám přehled pozemků pro katastrální území Dolní Chabry, přehled výměry
délek věcných břemen na jednotlivých pozemcích, plochu VB pod vodiči a přikládám související geometrický
plán.

V případě jakýchkoli dotazů, případného jiného postupu ve věci nebo připomínek mě prosím kontaktujte
na kontaktech:

Denisa.ihlovaApre.cz
602 223 301
705 687 618
26705 2245

Předem Vám děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem.

Mgr. Denisa Ihlová
jspecialista právních vztahů “

Kancelář vedení PŘEdi
táteiribuce, a.s.řloky: Svornosti 3+ pix., 150 00 Praha 5Přílohy:
57370616
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Osobně do podatelny ÚMČ
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Pozemky, dotčené stavbou VVN — MČ Praha — Dolní Chabry
k. ú. Dolní Chabry

GP1948-69/2017

1/Pozemek parc. č. 1743/2, o výměře 227 m2

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Délka trasy (m): 6,8

Plocha pod vodiči (m*): 116,6

2/Pozemek parc. č. 1743/3, o výměře 63 m2

Ostatní plocha, jiná plocha
Délka trasy (m): 1,6

Plocha pod vodiči (m*): 51,0

3/Pozemek parc. č. 1743/7, o výměře 68 m2

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Délka trasy (m): 4,9

Plocha pod vodiči (m*): 68 (celá parcela)

4/Pozemek parc. č. 1743/1, o výměře 353 m2

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Délka trasy (m): geometr neuvádí z důvodu nepravidelného tvaru

Plocha pod vodiči (m*?): 37,5


