
 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

 
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-DOLNÍ CHABRY 

 

Usnesení 

Rady městské části Praha-Dolní Chabry 

Číslo 022/22/RMČ 

ze dne 28.11.2022 

 

Revokace usnesení č. 929/22/RMČ ze dne 25.04.2022 a Zřízení věcného 

břemene pro stavbu „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“ v pozemku 

parc. č. 1743/2, 1743/3, 1743/7 a 1743/1,k. ú. Dolní Chabry 

  
Rada městské části Praha-Dolní Chabry  

 

I. bere na vědomí 

- revokaci usnesení č. 929/22/RMČ ze dne 25.4.2022 

- žádost od společnosti PREdistribuce, a. s., IČ: 273765516 Svornosti 3199/19a, 

  150 00 Praha 5 o řízení věcného břemene pro stavbu „Vedení 110 kV TR 

  Východ – TR Sever“ v pozemku parc.č. 1743/2, 1743/3, 1743/7 a 1743/1, k. ú. 

  Dolní Chabry vedeného na LV 1087, bude  zřízeno za účelem umístění a 

  provozování distribuční soustavy - nadzemního  vedení VVN a  

  telekomunikačního vedení i jeho ochranného pásma o celkové délce 24,39 bm 

- geometrický plán č. 1948-69/2017 vypracovaný panem Ing. Lukášem  

  Poláčkem 

- cenu za zřízení věcného břemene, která je stanovena ve výši 1000,- Kč/metr 

  běžný  v  komunikaci (dle usnesení Rady MČ č. 259/004/RMČ) 

- záměr zřídit věcné břemeno na část pozemku parc.č. 1743/2, 1743/3, 1743/7 a 

  1743/1, k.ú. Dolní Chabry č.j.  MCPCH 01169/2022 

II. schvaluje  

- revokaci usnesení číslo 929/22/RMČ ze dne 25.04.2022 

- zřídit věcné břemeno pro stavbu „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“ v 

 rozsahu geometrického plánu č. 1948-69/2017 v části pozemku parc.č. 1743/2, 

 1743/3, 1743/7 a 1743/1, k. ú. Dolní Chabry vedených na LV 1087, které bude 

 zřízeno za účelem umístění a provozování distribuční soustavy - nadzemního 

 vedení VVN a telekomunikačního vedení i jeho ochranného pásma  v délce 24,39 

 běžných metrů ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, 

 Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 za celkovou jednorázovou náhradu ve výši          

 24 390,- Kč (bez DPH) 

- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  

III. pověřuje 

starostku MČ podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková                                                        Stanislav Vyšín 

starostka MČ                                                                                1. místostarosta MČ 



 

 

 


