
 

Sazebník úhrad za zřizování služebnosti  

na nemovitém majetku ve vlastnictví 

Města Adamova 

 

Rada města Adamova vydává Sazebník úhrad za zřizování služebnosti na 

nemovitém majetku ve vlastnictví Města Adamova (dále jen „Sazebník“). 

Podle Sazebníku se oceňují práva odpovídajícímu služebnosti v případech, kdy 

jednotlivé druhy zásahu na nemovitém majetku ve vlastnictví Města Adamova jsou 

obsahem Sazebníku.  

V případě, že zásah do nemovitého majetku ve vlastnictví Města Adamova bude 

proveden bez uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti nebo 

písemného souhlasu vlastníka nemovitého majetku, bude vypočtená cena za 

zřízení služebnosti navýšena o 20%. 

K vypočtené ceně za zřízení služebnosti bude připočteno DPH dle zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Sazebník úhrad za zřizování služebnosti na nemovitém majetku ve vlastnictví Města 

Adamova schválila Rada města Adamova na 76. zasedání dne 12. 9. 2022 a nabývá 

účinnosti dne 1. 10. 2022. 

 

 
 

 

 



Místo a způsob křížení vedení s komunikací Měrná jednotka Charakteristika data Kč za měrnou jednotku

bm V místní a účelové komunikaci 250,-

m
2 Zřízení startovací a cílové jámy v 

místní a účelové komunikaci
400,-

m
2 Zřízení startovací a cílové jámy v 

pozemku mimo komunikace
200,-

případ V místní a účelové komunikaci 4.000,-

do 50 bm bm 60,-

nad 50 bm bm 3.000 + 30,- za každý bm nad 50 m

do 50 bm bm 300,-

nad 50 bm bm 15.000,- + 150,- za každý bm nad 50 m

do 50 bm bm 150,-

nad 50 bm bm 7.500,- + 70,- za každý bm nad 50 m

do 50 bm bm 60,-

nad 50 bm bm 3.000,- + 30,- za každý bm nad 50 m

do 50 bm bm 100,-

nad 50 bm bm 5.000,- + 50,- za každý bm nad 50 m

Umístění pojistkové skříně ks V pozemku Města Adamova 250,-

do 10 bm bm 10.000,-

nad 10 bm bm 15.000,-

Vzdušné vedení - křižovatky případ (1x křížení) V místní a účelové komunikaci 2.000,-

do 50 bm bm 100,- 

nad 50 bm bm 5.000,- + 50,- za každý bm nad 50 m

Sloup ks V pozemku Města Adamova 2.000,-

Minimální ůhrada za zřízení služebnosti (neplatí při ocenění služebnosti znaleckým posudkem) 500,-

Nad pozemkem Města Adamov

V pozemku Města Adamova

V pozemku Města Adamova

V místní a účelové komunikaci

Sazebník úhrad za zřizování služebnosti na nemovitém majetku ve vlastnictví Města Adamova

bm 500,-

1. Fyzické osoby, neziskové organizace - spolky, kraj, svazky neuvedené v registru zájmových sdružení p.o., atd.

Uložení do stávající chráničky

Zásah do pozemku nebo komunikace

Protlak a podvrť křížením vozovky

Překop vozovky v celé šíři

Nadzemní vedení

Mostní objekty, podélné uložení, příčné uložení Délka přemostění

V pozemku Města Adamova

V místní a účelové komunikaci

V místní a účelové komunikaci

V místní a účelové komunikaci

Umístění na pozemku ve vlastnictví Města 

Adamova

Ostatní vzdušné vedení

Do vozovky, zpevněné krajnice, 

odstavného pruhu

Do nezpevněné krajnice, středního 

dělícího pásu

Do příkopu a silničního pomocného 

pozemku

Ostatní plocha (chodníky, zelená 

plocha, místní komunikace, atd.)

Stavební pozemky, zastavěná 

plocha a nádvoří



Místo a způsob křížení vedení s komunikací Měrná jednotka Charakteristika data Kč za měrnou jednotku

bm V místní a účelové komunikaci 400,-

m
2 Zřízení startovací a cílové jámy v 

místní a účelové komunikaci
1.000,-

m
2 Zřízení startovací a cílové jámy v 

pozemku mimo komunikace
400,-

případ V místní a účelové komunikaci 5.000,-

do 50 bm bm 100,-

nad 50 bm bm 5.000,- + 50,- za každý bm nad 50 m

do 50 bm bm 500,-

nad 50 bm bm 20.000,- + 250,- za každý bm nad 50 m

do 50 bm bm 250,-

nad 50 bm bm 10.000,- + 100,- za každý bm nad 50 m

do 50 bm bm 150,-

nad 50 bm bm 7.000,- + 70,- za každý bm nad 50 m

do 50 bm bm 150,-

nad 50 bm bm 7.000,- + 70,- za každý bm nad 50 m

Umístění pojistkové skříně ks V pozemku Města Adamova 500,-

do 10 bm bm 10.000,-

nad 10 bm bm 15.000,-

Vzdušné vedení - křižovatky případ (1x křížení) V místní a účelové komunikaci 4.000,-

do 50 bm bm 200,-

nad 50 bm bm 10.000,- + 100,- za každý bm nad 50 m

Sloup ks V pozemku Města Adamova 4.000,-

Minimální ůhrada za zřízení služebnosti (neplatí při ocenění služebnosti znaleckým posudkem) 1.000,-

Sazebník úhrad za zřizování služebnosti na nemovitém majetku ve vlastnictví Města Adamova

2. Fyzické osoby podnikající, právnické osoby - subjekty zapsané v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku

Zásah do pozemku nebo komunikace

Umístění na pozemku ve vlastnictví Města 

Adamova

Protlak a podvrť křížením vozovky

Překop vozovky v celé šíři

Uložení do stávající chráničky V pozemku Města Adamova

Do vozovky, zpevněné krajnice, 

odstavného pruhu
V místní a účelové komunikaci

Do nezpevněné krajnice, středního 

dělícího pásu
V místní a účelové komunikaci

Do příkopu a silničního pomocného 

pozemku
V místní a účelové komunikaci

Ostatní plocha (chodníky, zelená 

plocha, místní komunikace, atd.)
V pozemku Města Adamova

Stavební pozemky, zastavěná 

plocha a nádvoří
bm V pozemku Města Adamova 700,-

Mostní objekty, podélné uložení, příčné uložení Délka přemostění V místní a účelové komunikaci

Nadzemní vedení Ostatní vzdušné vedení Nad pozemkem Města Adamova


