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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 10 dne 20.04.2020 OISM102006R 

 

Smlouva budoucí na zřízení VB, přípojka NN, Sažinova 

 

2. Důvodová zpráva 

Město Milevsko je vlastníkem pozemků s parc. č. 509/1, 509/3, 509/4, 582/1, 1623/1, 2054/2, 

2096/1, st. 948 v k.ú. Milevsko 

Společnost ELPROJEKT požádala, za společnost E.ON, o uzavření smlouvy budoucí o zřízení 

věcného břemene na stavbu: „1030055666 Milevsko Sažinova, výměník: NN připojení“. Jedná 

se o výstavbu nového kabelového vedení NN a nové kabelové skříně v ulici Milevsko Sažinova. 

Tato smlouva se již schvalovala v radě č. 7 a byla schválena usnesením č. 111/20. Po zaslání 

doplněné smlouvy Elprojektu jsme s odstupem času dostaly zpětnou vazbu, že původní trasa 

byla změněna. Důvodem je nesouhlas jedné majitelky pozemku, kudy původní trasa vedla. 

Změnou trasy přibyl jeden dotčený pozemek města Milevska parc. č. 1623/1 v k. ú. Milevsko, 

změnila se délka kabelového vedení z původních 118 m na 126 m a přibyl jeden kabelový pilíř 

s uzemněním. 

Ze stávajícího kabelového vedení NN bude spojkou napojeno na jednu stranu nové kabelové 

vedení a osazen nový kabelový pilíř SR422/NK s uzemněním. Na stranu druhou bude spojkou 

vedeno nové kabelové vedení NN k výměníku dálkového topení, kde bude osazena nová 

kabelová skříň SS100/NV a dále pomocí protlaků pod silnicí a částečného zásahu do chodníku 

v pozemcích města Milevska bude novým kabelovým vedením připojen pilíř SR422/NV u 

budovy parc. č. st. 735, který bude vyměněn. Nové skříně a kabelové vedení NN je navrženo 

na pozemcích města Milevska parc. č. 509/1, 509/3, 509/4, 582/1, 1623/1, 2054/2, 2096/1, st. 948 

v k. ú. Milevsko. Zásah do pozemků ve vlastnictví města je vyměřen na cca. 126 m. Přesná 

výměra bude určena po skončení akce v geometrickém plánu, který bude nezbytnou součástí 

smlouvy o zřízení věcného břemene.  

Po dokončení akce budou pozemky uvedeny do původního stavu. 
 

OISM doporučuje RMM výše uvedenou smlouvu schválit. 
 

Zpracoval, den: Filip Stejskal, 15.04.2020 


