
 

ÚMO ÚL – Severní Terasa 

Stavbařů 2823/2 

400 11 Ústí nad Labem 

 

 

Věc: (Vzor) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno. 

 

Žádám  tímto o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno, spočívající 

v umístění a provedení stavby ….. (např. vodovodní a kanalizační přípojka, nebo prodloužení 

vodovodního a kanalizačního řadu) dle dispozic příslušného správce sítě. Stavba spočívá 

v umístění …….. (např. kanalizačního potrubí PVC DN 160 a vodovodní přípojka PEHD 

DN 32 ke stavbě na p.p.č. 4617/1 v k.ú. Ústí nad Labem) v délce cca ….. m. 

 

Za tímto účelem k žádosti přikládám: 

 

- Snímek z katastru nemovitostí se zakreslením stavbou dotčených pozemků. 

 

- Stanoviska ostatních správců sítí o existenci již dříve zabudovaného zařízení na 

dotčených pozemcích (důvodem je snaha povinného v maximální možné míře zamezit 

zbytečnému novému znehodnocení svých pozemků novými trasami podzemních 

zařízení a jejich ochrannými pásmy). 

 

- Doklad příslušného správce sítě o určení připojovacího místa na stávající distribuční 

síť. 

 

- Situační nákres stavby, profily vzorových příčných řezů výkopu s uvedením hloubky 

uloženého zařízení v zemi (pokud stavba povede po pozemcích, kde již existuje 

věcné břemeno správců sítí, potom navrhovaná trasa podzemního vedení musí 

v maximální možné míře kopírovat již existující vedení za dodržení prostorové 

normy ČSN 736005). 

 

Poznámka:  Nebude-li splněn některý z výše uvedených požadavků a nedojde-li 

k dohodě o určení prostorového vymezení budoucího věcného břemene mezi budoucím 

oprávněným a budoucím povinným, nebude vydán souhlas správce a vlastníka 

dotčených pozemků pro zahájení stavebně správního řízení pro povolení stavby na cizím 

pozemku. Z tohoto důvodu může být požadováno osobní jednání s investorem a 

projektantem o plánované trase vedení na pozemcích města. Bez vzájemného 

odsouhlasení vyprojektované trasy vedení nebude dán souhlas k provedení stavby. 

 

 

V Ústí nad Labem  dne:                                                      jméno ………………………. 

        adresa ……………………..... 

                   ………………………. 

                   ………………………. 

        r.č.      ………………………. 

        tel.     ……………………….. 

        e-mail: ……………………… 

 
další informace naleznete na internetových stránkách www.severni-terasa.cz  (úřední deska) 

http://www.severni-terasa.cz/

