
 
                Brno 10. března 2006 K číslu jednacímu 615/2006/RMU/I 
  
 
Důvodová zpráva pro Správní radu Masarykovy univerzity  
  Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Šlapanice u Brna  
 MU je vlastníkem pozemků p. č. 1789/1 a p. č. 1789/2 v katastrálním území Šlapanice u Brna v obci Šlapanice, zapsaných na LV č. 2793 pro toto katastrální území u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov, odbor Židlochovice. Jihomoravská plynárenská, a. s., jako investor stavby „Rekonstrukce STL a NTL plynovodů a 
plynovodních přípojek ve Šlapanicích“, se na MU obrátila s žádostí o uzavření dvou smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene. Návrh znění smluv tvoří přílohu tohoto 
materiálu.  

K uzavření smluv o smlouvách budoucích potřebuje MU předchozí písemný souhlas správní rady stejně jako pro uzavření vlastních smluv o zřízení věcného břemene. MU proto 
žádá správní radu přímo o vydání předchozího písemného souhlasu s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene, který zahrnuje i právo uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích. 
Rekonstrukce plynovodní přípojky a zaokruhování plynovodu dle návrhu JMP, a. s., je v zájmu MU jako vlastníka stavby, které vedení a přípojka slouží. 
  Návrh usnesení:  
Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v povinnosti strpět uložení plynovodu, vstup a vjezd za účelem provozování a oprav plynovodu na pozemcích p. č. 1789/1 a p. č. 1789/2 v katastrálním území Šlapanice u Brna v obci Šlapanice, zapsaných na LV č. 2793 pro toto katastrální území u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov, odbor Židlochovice. Oprávněným z věcného břemene bude Jihomoravská plynárenská, a. s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 49970607.   
Přílohy Návrhy znění smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene 
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