
Důvodová zpráva pro Správní radu Masarykovy univerzity 
      Žádost o 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, Zřízení věcného 
břemene ze zákona dle § 25/4 písm. a) a f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), v platném znění, ve spojení se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění 
 
  Masarykova univerzita v Brně je výlučným vlastníkem pozemků p. č. 186/2 o výměře  
2 186 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 186/7 o výměře 1 157 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a p. č. 191/2 o výměře 671 m2 (ostatní plocha), zapsaných na LV č. 802 v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu Brno – město pro k. ú. Komárov, obec Brno, okres Brno – město (výpis z KN k 31. 12. 2003). 
 Výše označené pozemky jsou dotčeny stavbou optického podzemního vedení, jejímž investorem je obchodní společnost Jihomoravská energetika, a. s., IČ 49970194, v zastoupení 
obchodní firmou MAXPROGRES s. r. o. Stavba,  která je liniovou stavbou podzemního telekomunikačního vedení ve smyslu § 36/4 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, ve spojení se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla realizována 
v souladu s Územním rozhodnutím č. 65 pro stavbu „Optické propojení Brno 2002“, vydaném SÚ Brno – Tuřany ze dne 7. 10. 2002 (a doložkou o nabytí právní moci ke dni 18. 11. 2002), a to 
v úseku Tkalcovská – JmE rozvodna Komárov – JME rozvodna Tuřanka – JME sklad Slatina, o délce trasy v ose 71,68 m. V zájmu komplexního posuzování žádosti je třeba dodat, že MU 
uzavřela s jiným investorem Eurotel Praha, spol. s  r. o. smlouvu č. 001/12/2002 ze dne 15. 8. 2002, na základě níž bylo zřízeno ve prospěch  zmíněného investora věcné břemeno, s právními 
účinky jeho vkladu ke dni 24. 9. 2003, V-10246/2003-702, a to za účelem zřízení optického vedení, které se nachází ve společné trase s JME, a. s., s níž má být zřízeno věcné břemeno na 
základě smlouvy, jejíž návrh se k žádosti předkládá.   Navrhované zřízení věcného břemene se opírá zejména o ust. § 25/4 písm. a) a písm. f) zák. 
č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá oprávnění provozovatele distribuční sítě zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a 
automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů, taktéž oprávnění v souladu s podmínkami stanovenými uzemním 
rozhodnutím a stavebním povolením zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči, umísťovat v nich vedení a za tím účelem 
zřizovat (ze zákona) věcné břemeno.  K uzavření smlouvy v předkládané věci se vyžaduje pod sankcí její neplatnosti mimo jiné 
předchozí písemný souhlas Správní rady univerzity v souladu s výše citovanou zákonnou úpravou. V návaznosti na to byla smlouva, respektive její návrh vyhotoven s tím, aby byl projednán a pro 
případ jeho akceptace schválen Správní radou MU na nejbližším jejím zasedání.   Navrhovaná jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí dle sazby 300Kč/m 
celkem 21 504,- Kč (bez DPH).   
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