Obec Zbizuby
Zbizuby č.p. 51, 285 04 Uhlířské Janovice
__________________________________________________________________________

IČ: 00236632, DIČ: CZ00236632
Telefon: 327 324 452, Mobil: 724 060 550, ID datové schránky: 9agbi46
E-podat: podatelna@zbizuby.cz, E-mail: zbizuby@zbizuby.cz, Web.: www.zbizuby.cz
___________________________________________________________________________________________

Záměr

obce

Zbizuby

zřídit věcné břemeno k nemovitému majetku a právo provést stavbu
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
zveřejněný v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Obec Zbizuby má záměr zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, spočívající v umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy na nemovitostech parcela
č. 485/16 a č. 1448/10 v katastrálním území Zbizuby a právo provést stavbu
č. IV-12-6026703/VB/2 na těchto pozemcích.
Zájemcům budou poskytnuty podrobnější informace v úředních dnech
pondělí a středa 7.30 – 11.30 hod. a 12.30 – 16.30 hod. V ostatních dnech lze návštěvu
sjednat po telefonické domluvě.
Zájemci se mohou k danému záměru písemně vyjádřit do středy 16.9.2020 do 16.00
hodin. K později uplatněným vyjádřením nebude přihlédnuto.
Zastupitelstvo obce Zbizuby na svém zasedání dne 17.9.2020 projedná písemná vyjádření
a přijme usnesení o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k předmětnému pozemku a dohody o umístění stavby.

Ve Zbizubech dne: 1.9.2020
.....................................
Buriánková Helena
starostka obce Zbizuby
Na úřední desce obecního úřadu Zbizuby a na elektronické úřední desce obecního úřadu Zbizuby
http://www.zbizuby.cz/
vyvěšeno dne: ……………………..
sejmuto dne: ……………………….

.....................................
podpis

-2-

Obec Zbizuby
Zbizuby č.p. 51, 285 04 Uhlířské Janovice
__________________________________________________________________________

IČ: 00236632, DIČ: CZ00236632
Telefon: 327 324 452, Mobil: 724 060 550, ID datové schránky: 9agbi46
E-podat: podatelna@zbizuby.cz, E-mail: zbizuby@zbizuby.cz, Web.: www.zbizuby.cz
___________________________________________________________________________________________

Záměr

obce

Zbizuby

zřídit věcné břemeno k nemovitému majetku a právo provést stavbu
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
zveřejněný v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Obec Zbizuby má záměr zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, spočívající v umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy na nemovitostech parcela
č. 1029/34, č. 1033 a č. 1521/1 v katastrálním území Zbizuby a právo provést stavbu
na těchto pozemcích.
Zájemcům budou poskytnuty podrobnější informace v úředních dnech
pondělí a středa 7.30 – 11.30 hod. a 12.30 – 16.30 hod. V ostatních dnech lze návštěvu
sjednat po telefonické domluvě.
Zájemci se mohou k danému záměru písemně vyjádřit do středy 16.9.2020 do 16.00
hodin. K později uplatněným vyjádřením nebude přihlédnuto.
Zastupitelstvo obce Zbizuby na svém zasedání dne 17.9.2020 projedná písemná vyjádření
a přijme usnesení o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k předmětnému pozemku a dohody o umístění stavby.

Ve Zbizubech dne: 1.9.2020
.....................................
Buriánková Helena
starostka obce Zbizuby
Na úřední desce obecního úřadu Zbizuby a na elektronické úřední desce obecního úřadu Zbizuby
http://www.zbizuby.cz/
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Záměr

obce

Zbizuby

zřídit věcné břemeno k nemovitému majetku a právo provést stavbu
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
zveřejněný v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Obec Zbizuby má záměr zřídit
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8,
provozování, opravování a udržování
č. 843 v katastrálním území Vranice
pozemku.

věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
405 02 Děčín IV – Podmokly, spočívající v umístění,
zařízení distribuční soustavy na nemovitosti parcela
a právo provést stavbu č. IV-12 6026663/1 na tomto

Zájemcům budou poskytnuty podrobnější informace v úředních dnech
pondělí a středa 7.30 – 11.30 hod. a 12.30 – 16.30 hod. V ostatních dnech lze návštěvu
sjednat po telefonické domluvě.
Zájemci se mohou k danému záměru písemně vyjádřit do středy 16.9.2020 do 16.00
hodin. K později uplatněným vyjádřením nebude přihlédnuto.
Zastupitelstvo obce Zbizuby na svém zasedání dne 17.9.2020 projedná písemná vyjádření
a přijme usnesení o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k předmětnému pozemku a dohody o umístění stavby.

Ve Zbizubech dne: 1.9.2020
.....................................
Buriánková Helena
starostka obce Zbizuby
Na úřední desce obecního úřadu Zbizuby a na elektronické úřední desce obecního úřadu Zbizuby
http://www.zbizuby.cz/
vyvěšeno dne: ……………………..
sejmuto dne: ……………………….
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IČ: 00236632, DIČ: CZ00236632
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Záměr

obce

Zbizuby

zřídit věcné břemeno k nemovitému majetku a právo provést stavbu
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
zveřejněný v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Obec Zbizuby má záměr zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, spočívající v umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy na nemovitostech parcela
č. 461/1, č. 372/8, č. 467/8, č. 486, č. 467/3, č. 143/1, č. 468/5, č. 474, č. 87/2, č. 87/3, č. 468/3,
č. 98/4, č. 145/11 a č. st. 60 v katastrálním území Makolusky a právo provést stavbu
č. IE-12-6010234/SOPPS/006 na těchto pozemcích.
Zájemcům budou poskytnuty podrobnější informace v úředních dnech
pondělí a středa 7.30 – 11.30 hod. a 12.30 – 16.30 hod. V ostatních dnech lze návštěvu
sjednat po telefonické domluvě.
Zájemci se mohou k danému záměru písemně vyjádřit do středy 16.9.2020 do 16.00
hodin. K později uplatněným vyjádřením nebude přihlédnuto.
Zastupitelstvo obce Zbizuby na svém zasedání dne 17.9.2020 projedná písemná vyjádření
a přijme usnesení o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k předmětnému pozemku a dohody o umístění stavby.

Ve Zbizubech dne: 1.9.2020
.....................................
Buriánková Helena
starostka obce Zbizuby
Na úřední desce obecního úřadu Zbizuby a na elektronické úřední desce obecního úřadu Zbizuby
http://www.zbizuby.cz/
vyvěšeno dne: ……………………..
sejmuto dne: ……………………….
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