
Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví  

obce Velké Přílepy 
 

Kategorie jednotka Kč za jednotku inženýrské sítě ( např. vodovodní řad, kanalizační řad, plynové 

přípojky, řady atd. – dále jen vedení), uložené do pozemků s výjimkou dále uvedených (jiný pozemek ) 

Jiný pozemek 

• 200 Kč / bm  

• 400 Kč / bm pro vedení uložené v chodníku 

• 600 Kč / bm pro vedení uložené podélně v komunikaci do vozovky 

• 400 Kč / bm pro vedení uložené podélně v komunikaci mimo vozovku (krajnice, odstavný pruh, atd.) 

• 10 000 Kč / ks překopu komunikace  pro uložení inženýrských sítí 

• 400 Kč / bm pro podvrt komunikace  

• 300 Kč / m2 za starovací jámu v případě podvrtu komunikace  

• 2 000 Kč / ks  příslušenství k vedení umístěné na nebo v pozemku či oplocení (podpěrný sloup, rozvodná 

skříň, měrná skříň atd.)  

• 30 000 Kč/ks vodovodní přípojka 

• 30 000 Kč/ks kanalizační přípojka 

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. 

Pro fyzické osoby nepodnikající je výše úhrady za zřízení věcného břemene (pro jednu stavební akci a jednu 

smlouvu):  2000 Kč 

Výše úhrady za zřízení věcného břemene v jiných než výše uvedených případech, bude stanovena 

individuálně s ohledem na již schválené případy. 

K úhradě za zřízení věcného břemene bude připočtena platná sazba daně z přidané hodnoty. 

V případě, že obec Velké Přílepy uzavře s fyzickou či právnickou osobou smlouvu o právu provést stavbu, 

přičemž z této smlouvy bude vyplývat, že v rámci stavby dojde k zatížení předmětného pozemku (inženýrské sítě 

atd.), je nutné zřídit právo věcného břemene (služebnosti). 

Žadatel na své náklady nechá vypracovat geometrický plan pro vymezení rozsahu věcného břemene a 

zaplatí poplatek za návrh a vklad do katastru nemovitostí. 

Navržený ceník je účinný schválením zastupitelstva obce Velké Přílepy. 

Schváleno dne 02.09.2019 pod usnesením č.        /2019 
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