Město vizovice

Ceník nájemného městských pozemků a věcných břemen
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Závér

1. Pronájem pozemků
Pronájem pozemků za účelemrekteace se vztahuje na pozemky kolem rekreačních
chat - objektů zkolaudovaných k rekreaci.
Cena 10 Kč/m2lrok
1.1

1.2

Pronájem pozemků k jiným než pěstebním účelům(např. skladové plochy,
odstavné plochy, přejezdy a jiné...)

Cena od 10 Kč/m2lrok do 100 Kč/m"/rok dle skutečnéhorT.rržitípozemku
1.3

Pronájem pozemků za účelemzřizeni zahrádky (malé plochy k drobnému

pěstitelství)
Cena od 3 Kč/m'lrok do 5 Kč/fi? lrok

Pronájem pozemků za účelemzemědělské činnosti (velké plochy pro zemědělství,
sklízenísena, pa§tviny pro dobytek apod.)
Jedná se o pozemky splňujícípodmínky zemědělského pachtu.
Plocha do 1000 m' - cena 500 Kě/rok
Zakaždý 1 m2 nad 1000 m' - cena 0,5 Kč/m7rok
1,4

1.5 Pronájem pozemků za účelempodnikatelské činnosti
Předmětem účelupronájmu bude podnikatelská činnost (prodejní stánky, buňky apod.)
neváahuje se na reklamní poutače
Cena 800 Kělm2lrok
1.ó

Krátkodobé pronájmy nepřesahující dobu 30 dnů

o jednorrázové, krátkodobé pronájmy nepřesahujicí dobu nájmu 30 dnů,
Cena od 1 Kč/m2áen do 10 Kč/m"iden dle skutečnéhovyužitípozemku

Jedná

-

1.7 Krátkodobé pronújmy nepřesahující dobu 48

hodin
Jednú o jednorázové, krátkodobé prondjmy nepřesahující dobu nújmu 48 hoilin,
Cena dle způsobu uyužitípozemku + DPH.
Ceny podle ělánku 1. se nevááují za zář,ol veřejného plostlanství, kter,ý je upravený
Obecné závaznou qzhláškou městaYizovice č. 3/2a16 o místríchpoplatcích.

2. Ceny zazíízeníyécnýchbřemen
2.1 věcná břemena v zastavěném rízemía zastavite|ném územi

a)

b)

Právo vedení, oprav a údržbysítítechnické infrastruktury subjekty
podnikající s médii a právnické osoby
Délka do 10 m - cena 3 000 Kč
Délka nad 10 m - cena 300 Kč/m
Právo vedení, oprav a údržbysíti technické infrastruktury * fyzické
osoby
Délka do 10 m - cena 1 000 Kč
Délka nad 10 m * cena 100 Kč/m

2.2 věcná břemena v nezastavěném rizemí

a) Právo vedení, oprav a údržbysítítechnické infrastruktury

-

subjekty

podnikajícís médii a prár,nické osoby
Délka do 10 m - cena 2 000 Kč
Délka nad 10 m - cena 200 Kč/m
b) Právo vedeni, oprav aílďtžby sítítechnické infrastruktury - fyzické osoby
Délka do 10 m - cena 500 Kč
Délka nad 10 m - cena 50 Kč/m
2.3 Yécná břemena souvisejícís právem průchodu, průjezdu
Cena 50 Kč/m2

- stavební tělesa, sloupy, šachty, pilíře a jiné stavby
Pro subjekty podnikajícís médii a prár,rrické osoby
Cena 500 Kě zakaždý započa!y' m'
Pro fuzické osoby
Cena 100 Kč zakažďý započaíým2

2.4 Věcná břemena

a)

b)

Ke všem cenóm bude připočteno DPH.

V

připadě, že Město Vizovice uzavře s fuzickou či prármickou osobou smloulu o právu provést
stavbu, přičemžz této bude vypiývat, že v rlámci stavby dojdek zatiženi předmětného pozemku
(inženltské sítě apod.), je nezbltné postupovat dle bodu 2 a na dotčenémpozemku je nutné
ziidit právo věcného břemene 1služebnosti).

Zadatel na své náklady nechá rypracovat geometrický plán pro r,}mezení rozsahu věcného
břemene a zaplati poplatek za náwh na vklad do katastru nemovitostí.

3.Závér
Nar,lržený ceník je účinnýschváením Rady města Vizovice, píičemžza administrativní úkony

související s evidencí a zpracováním jednotlivých žádostí subjeiíůodpovídá odbor sekretariát
Městského uřadu vizovice.

Schválením tohoto ceníku pozblývá platnosti Ceník nájemného městských pozemků a věcných
břemen, který byl schvalen Radou města Vizovice dne 9.6.2014, číslousnesení 9l2l0l|4.
Schváleno Radou města Vizovice dne 14.1.2019, čislo usnesení 1/16/19
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