STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 55. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 4. 2. 2016 08:15

(usn. č. 2111/55 - usn. č. 2111/55)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 55. schůze Rady městského obvodu, ze dne 4. 2. 2016 08:15
č. usn.

č.
m.

2111/55 1.

Název materiálu
Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti, právo provést
stavbu k části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti,
právo provést stavbu k části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní přípojky v rámci akce „Novostavba víceúčelového
komplexu ORIO“, v délce cca 39 bm, na části pozemku parc.č. 100/20 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Dubina
u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 100/20 ostatní
plocha, zeleň, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby vodovodní přípojky ve prospěch pozemku parc.č. 100/2
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina u Ostravy, na kterém hodlá vlastník pozemku - společnost ORIO
Morava a.s., IČ: 27664589, se sídlem Horní 288/67, 700 30 Ostrava – Dubina, vybudovat stavbu pod
názvem „Novostavba víceúčelového komplexu ORIO“, za úplatu 500 Kč/bm + zákonná sazba DPH za každý
i započatý bm vodovodní přípojky
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování vodovodní přípojky, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však 31.12.2019 uzavřít s vlastníkem pozemku parc.č. 100/2
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina u Ostravy - společností ORIO Morava a.s., IČ: 27664589, se
sídlem Horní 288/67, 700 30 Ostrava – Dubina, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu ve znění přílohy tohoto materiálu
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