
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 566 56 Telč

CENÍK ÚHRADY ZA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI NA MAJETKU MĚSTA TELČE

Druh dotčeného majetku Způsob dotčení/lokalita MJ Výše sazby v Kč za měrnou jednotku bez DPH

pro podnikatelské 
             účely                    

pro nepodnikatelské
             účely

Silniční pozemky, komunikace a
vozovky 

Protlak a podvrt pod vozovkou, venkovní vedení nad
vozovkou bm

400 50

Překop vozovky případ 15000 3000

Uložení do vozovky nebo krajnice bm 1000 200
Uložení do stávající chráničky (pla7 i pro ostatní pozemky) bm 70 20

Uložení do silničního pozemku bez dotčení vozovky 
nebo krajnice, venkovní vedení bm 200 50

Uložení do mostní konstrukce bm 500 250

Ostatní pozemky Telč – městská památková rezervace*, městská
           památková zóna ** bm, m2 1000 500

Telč - ostatní bm, m2 500 250

Telč – Studnice
Telč , Telč - Studnice - extravilán

bm, m2

bm,m2

100
50

30
20

Výše úhrady za zřízení služebnosC v jiných než výše uvedených případech bude stanovena individuálně. 

Výše úhrady za zřízení služebnosC, která je řešena dle § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energeCckých

odvětvích (energeCcký zákon) v platném znění bude se společnos7 EG.D, a.s. stanovena za jednotnou částku 200 Kč/bm  bez ohledu na druh dotčeného

majetku a způsob dotčení/lokalitu. V případě, že dojde ze strany města k přípoloži kabeláže (chrániček) do výkopu realizovaného společnos7 EG.D je výše

úhrady za zřízení služebnosC stanovena za jednotnou částku 150 Kč/bm  v místě, kde k přípoloži dojde.

Výše úhrady za zřízení služebnosC se stanoví jakou součin počtu měrných jednotek určených dle geometrického zaměření uložení vedení a příslušné sazby za

měrnou jednotku. Minimální výše úhrady bude nejméně 500 Kč. Takto vypočtená úhrada bude zvýšena o platnou sazbu daně z přidané hodnoty.



*MPR (městská památková rezervace) – ulice : Nám. Zachariáše z Hradce, Palackého, Židovská, U Masných Krámů, Na Můstku, U Horní Brány,  Hradební, 

Seminářská, Na Parkaně, Na Hrázi, Svatoanenská, Krátká, Úzká, Rybniční, Na Baště

**MPZ (městská památkové zóna) – vymezení je dáno vyhláškou Ministerstva kultury č. 250/1995 Sb.

Schváleno na 74. schůzi rady města dne  20.10.2021 usnesení UR UR 971-14/74/2021 s účinnos% od 20.10.2021.


