
Důvodová zpráva pro Správní radu Masarykovy univerzity v Brně 
 
Vydání předchozího písemného souhlasu SR MU ve věci zřízení věcného břemene 
vyplývajícího z uzavření smluv s Jihomoravskou energetikou, a. s., na vybudování 
trafostanice na PrF MU na Veveří 70 
 Dne 7. 11. 2003 Jihomoravská energetika, a. s., předložila MU „Smlouvu o připojení č. 02508 0341“. 
Předmětem této smlouvy je připojení a zajištění požadovaného rezervovaného příkonu ve výši 270 kW 
pro odběrné místo Právnická fakulta MU, Veveří 70 (stavba č. p. 158 na pozemku p. č. 1102/1 v k. ú. Veveří, zapsaná na LV č. 13 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Brno – město, ve výlučném 
vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně). Jedná se o kabelovou smyčku VN a trafostanici pro PrF, 
která zajistí nezávislost na plánovaném ukončení napájení z areálu Vysokého učení technického v Brně. Právnická fakulta je nyní napojena na trafo v areálu VUT na ulici Veveří. Vzhledem 
k rekonstrukci trafostanice na VUT bude Právnická fakulta k 1. 1. 2004 od tohoto zdroje odpojena. 
 
Předmětem žádosti o vydání předchozího písemného souhlasu SR je souhlas se zřízením věcného břemene, které spočívá v oprávnění Jihomoravské energetiky, a. s., umístit a provozovat v objektu 
transformovny Právnické fakulty dvě vstupní pole (technologii 22 kV) a na pozemcích ve vlastnictví 
MU v Brně kabelovou smyčku VN (kabelový přívod) a v právu přístupu zaměstnanců JME, a. s., k této technologii a kabelovému přívodu. Kabelová smyčka VN bude napojena na přerušený VN 
přívod vedoucí k areálu na Šumavské 33. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a pro JME, a. s., 
smluvně zajistí přístup ke kabelu v případě havárie. Bezúplatné břemeno je v takovýchto případech obvyklé. Jedná se o VN přívod (22 kV) pro potřeby nově budované trafostanice, která bude zásobovat 
PrF energií a tento VN přívod je zřizován v zájmu Masarykovy univerzity v Brně kvůli plánovanému 
odpojení od trafostanice VUT. Jsme nuceni zajistit zásobování eleketrickou energií fakulty vlastním 
přívodem a bez bezúplatného břemena nám nepovolí JME zřízení VN přípojky a její napojení na VN kabel v majetku JME, a. s. Věcné břemeno zajišťuje pro JME, a. s., přístup ke kabelu a technologii pro 
případ havárie, protože naším napojením dojde k přerušení jejich VN kabelu a jsou nuceni zajistit 
provozuschopnost energetické sítě v oblasti.  
Na základě souhlasu SR MU: 
- MU jako majitel nemovitosti dotčené kabelovou smyčkou VN vydá souhlas s uzavřením smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch JME pro trasy kabelového vedení VN  
- MU uzavře s JME smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení souvisejícího věcného břemene.Věcné 

břemeno bude spočívat v právu JME na uložení kabelového přívodu do transformovny na PrF a umožnění neomezeného přístupu na dotčené pozemky z důvodu jeho provozu, údržby a oprav. Za 
zřízení věcného břemene ve prospěch JME nebude tato hradit žádnou úplatu. Smlouva dále bude 
obsahovat souhlas MU v Brně jako vlastníka pozemků se vstupem na pozemky v souvislosti s výstavbou kabelového přívodu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona. 

- V termínu do 2 měsíců po kolaudaci kabelové smyčky VN uzavře MU s JME smlouvu o zřízení 
věcného břemene spočívající v oprávnění JME, a. s., umístit a užívat na pozemcích odběratele 
kabelový přívod VN, v oprávnění JME, a. s., umístit a užívat v objektu transformovny Právnické fakulty dvě vstupní pole (kolaudaci VN smyčky zajistí JME bezúplatně) a v oprávnění 
neomezeného přístupu. 

 Jedná se o naléhavý případ vázaný na dokončení výstavby trafostanice v termínu do konce roku 2003. 
Na dokončení stavby je  vázáno zásobení fakulty elektrickou energií. Stavba je prováděna v zájmu 
MU.  
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