
Obecní úřad Dalešice
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

telefon 606 489 845 e-mail: OUDalesice@seznam.cz     www.oudalesice.cz

CENÍK  ÚHRAD  ZA  ZŘÍZENÍ  SLUŽEBNOSTI  (VĚCNÝCH 
BŘEMEN)  NA NEMOVITOSTECH  VE 

VLASTNICTVÍ OBCE DALEŠICE
KATEGORIE   JEDNOTKA

Kč/za 
jednotku

Vedení uložené do pozemků s výjimkou dále 
uvedených (jiný pozemek)

bm (za každý 
započatý bm)

500,- Kč

Vedení uložené ve zpevněné komunikaci 
bm (za každý 
započatý bm)

1.000,- Kč

Paušální poplatek za zásah do povrchu asfaltové 
komunikace * případ 7.000,- Kč

Paušální poplatek za zásah do povrchu štěrkové 
komunikace * případ 3.000,- Kč

Paušální poplatek za podvrt zpevněné komunikace * případ 2.000,- Kč
Příslušenství k vedení umístěné na nebo v pozemku 
nebo oplocení (podpěrný sloup, rozvodná skříň, 
měrná skříň apod)

kus 2.000,- Kč

Uložení vrchního vedení
bm (za každý 
započatý bm)

500,- Kč
* - k paušálnímu poplatku nutno přičíst poplatek za uložení vedení dle příslušné kategorie.

Výše úhrady za zřízení služebnosti (věcného břemene) se stanoví jako součin počtu měrných 
jednotek určených dle geometrického zaměření uložení vedení a příslušné sazby za měrnou 

jednotku.

Pro fyzické osoby nepodnikající se vypočtená hodnota násobí koeficientem 0,8.

Minimální výše úhrady za zřízení služebnosti (věcného břemene) pro jednu stavební 
akci a jednu smlouvu činí 1.500,- Kč.

Veškeré náklady spojené s geodetickým zaměřením a vkladem do katastru nemovitostí hradí 
žadatel. 

…………………………………………………………………………………………………...

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K CENÍKU UHRAD ZA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI                                
Budou-li současně budovány dvě či více staveb (např. voda + odpad v jednom výkopu), tak se sazba násobí 
počtem „oprávnění – samostatných věcných břemen“. 

Ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Dalešice dne 2.3.2020, usnesení č. 14/02032020, 
bod 101/

Hana Vélová – starostka obce
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