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Ceník úhrad za zřízení věcných břemen - služebnosti
na nemovitostech ve vlastnictví obce Borová

Ceník upravuje ocenění  věcných břemen v případě,  kdy obec Borová jako strana povinná 
smluvně  umožní  jiné  osobě  jako  straně  oprávněné  zatížit  nemovitost  ve  vlastnictví  obce 
Borová právem odpovídajícím věcnému břemeni.

Věcná břemena představují soubor právních norem, které věcně a právně omezují vlastníka 
nemovité věci (stavby či pozemku) ve prospěch jiného subjektu tak, že je povinen něco konat, 
nebo  strpět  nebo  něčeho  se zdržet.  V právním  vztahu  věcného  břemene  na jedné  straně 
vstupuje povinný – subjekt  mající  určitou povinnost  a na straně druhé oprávněný – subjekt 
práva. Právo věcného břemene obecně upravuje občanský zákoník. 

Ceník:

Účel Měrná jednotka Cena za jednotku včetně DPH

Inženýrské sítě uložené do:
bm - běžný metr

ks - jednotlivý 
případ

právnické osoby
podnikající 

fyzické osoby

fyzické osoby 
nepodnikající

volný terén bm 200 50

chodník bm 900 300

komunikace
podélné vedení mimo vozovku

bm 600 200

komunikace
podélné vedení ve vozovce

bm 1200 400

komunikace
příčné vedení překop

bm 1200 400

komunikace
příčné vedení protlak

bm 900 300

nadzemní vedení bm 600 200

stavební prvek
(sloup, rozvodná skříň, šachta ad.)

ks 3000 1000

Služebnost
(cesta, stezka, svod vody ad.)

m2 60 20
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Výše  úhrady  za zřízení  věcného  břemene  se stanoví  jako  součin  počtu  měrných  jednotek 
určených dle geometrického zaměření uložení vedení a příslušné sazby za měrnou jednotku. 
Minimální výše úhrady za zřízení věcného břemene (pro jednu stavební akci a jednu smlouvu) 
činí 2000 Kč. 

V případě realizace více staveb současně, např. vodovodní a kanalizační přípojka v jednom 
výkopu, sazba se násobí počtem oprávnění, tedy samostatných věcných břemen.

Úhrada bude účtována jako jednorázová při zřízení věcného břemene/služebnosti - při podpisu 
smlouvy.

Cena  za  zřízení  věcného  břemene  může  být  rozhodnutím  zastupitelstva  obce  Borová 
v odůvodněných  případech  či  v  případech  hodných zvláštního zřetele  snížena  či  zvýšena, 
případně může být úhrada prominuta.

Tento ceník nabývá účinnosti dne 6.8.2021.

Schváleno zastupitelstvem obce Borová dne 5.8.2021 usnesením č. 7.

Vladimír Elcner Bc. Pavel Jirka

         místostarosta obce  starosta obce


