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MĚSTO BÍLINA 
PRAVIDLA 

PODPORY VÝSTAVBY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY JINÝMI INVESTORY 
Schválena Zastupitelstvem města Bíliny 20.09.2018 usnesením č. 149 

 

Čl. I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Zájmem města Bíliny je podpora efektivní a hospodárné výstavby rodinných a bytových domů za účelem 

zajištění rozvoje území města v souladu se schváleným územním plánem a uspokojování potřeb občanů, a to 

v rozsahu rozpočtových možností města. 

1.2. Schvalovat převod nemovitých věcí, staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury je vyhrazeno 

Zastupitelstvu města Bíliny (dále jen „zastupitelstvo"). 

1.3. Za přípravu podkladů a administrativní úkony zodpovídá Odbor nemovitostí a investic Městského úřadu v Bílině 

– majetkoprávní oddělení. 

 

Čl. II. 

VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1. Stavby dopravní a technické infrastruktury (dále jen „inženýrské stavby" nebo „IS") jsou: 

- místní a účelové komunikace včetně pozemku pod komunikacemi; 

- pozemní komunikace pro pěší včetně pozemku; 

- veřejné osvětlení; 

- ostatní stavby vyvolané stavbou inženýrskou (např. příslušenství výše uvedeních IS, apod.). 

2.2. Vykupovány budou pouze IS vybudované v přímé souvislosti s výstavbou rodinného nebo bytového domu, kdy 

ze strany stavebníka dojde k předání inženýrských sítí příslušným správcům sítě. 

2.3. Žadatelem o odkup IS mohou být stavebníci rodinných a bytových domů (fyzické nebo právnické osoby), kteří 

vlastní stavební pozemek, nebo mají jiné právo k pozemku umožňující výstavbu, na kterém není ještě 

vybudována IS, a mají již vydáno pravomocné rozhodnutí nebo platné opatření příslušného správního úřadu 

na inženýrskou stavbu, jež má být na tomto pozemku umístěna, a to v k. ú. Bílina, k. ú. Bílina - Újezd, k. ú. 

Chudeřice u Bíliny. Žadatelem může být i skupina stavebníků na základě společné žádosti. V takovém případě 

jsou povinni si určit jednu osobu jako zástupce, který je bude pro účely vyřizování žádosti zastupovat. 

2.4. Městem Bílina bude podporována pouze taková výstavba, která bude probíhat hospodárně a efektivně v 

souladu s rozvojovými prioritami a schváleným územním plánem. Pokud stavebník buduje rodinný nebo bytový 

dům na počátku anebo v jiné dosud nezastavěné části rozvojové lokality, musí vybudované IS splňovat 

technické parametry umožňující napojení dalších rodinných či bytových domů na vybudované IS. 

 

Čl. III. 

SYSTÉM ŽÁDOSTI O VÝKUP IS 
 

Žádosti je možné podávat průběžně, a to vždy před zahájením projektových prací na záměru výstavby. V případě 

kladného projednání žádosti v zastupitelstvu města bude se žadatelem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní, ve 

které budou podrobně stanoveny podmínky a způsob odkupu inženýrské stavby. 

Převod inženýrské stavby je rozdělen do dvou etap: 
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3.1. PRVNÍ ETAPA 

3.1.1. Stavebník předloží „Žádost o odkup IS (etapa 1)", včetně povinných příloh, uvedených v odst. 3.1.2., odboru 

nemovitostí a investic. Odbor žádost posoudí a postoupí k vyjádření dotčeným orgánům (MTSB, SÚ, OD, ONI). 

Odbor nemovitostí a investic zpracuje podklady a předloží je k projednání radě města. Tato buď doporučí nebo 

nedoporučí ke schválení zastupitelstvu města. O vyhovění nebo zamítnutí žádosti rozhodne zastupitelstvo. V 

případě schválení záměru odkupu, vypracuje odbor nemovitostí a investic ve spolupráci s právním zástupcem 

města znění smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem, kterou následně předloží ke schválení 

radě, potažmo zastupitelstvu města. 

3.1.2. Přílohou žádosti v 1. etapě je projektová dokumentace pro řízení před stavebním úřadem, odborný odhad 

nákladů na realizaci IS (položkový rozpočet), harmonogram stavebních prací, pravomocné stavební povolení a 

vyjádření odboru územního plánování o tom, zda záměr na vybudování IS je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

3.1.3. První etapa končí uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o odkoupení IS, smlouvy o budoucí smlouvě o 

bezúplatném převodu pozemků a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zatěžující 

nemovitosti, v nichž nebo na nichž budou IS umístěny. 

3.1.4. Stavebník oznámí městu Bílina nejméně 3 pracovní dny předem zahájení stavby jednotlivých IS a umožní na 

požádání zástupci města a budoucím správcům IS průběžnou kontrolu stavby IS. 

3.2. DRUHÁ ETAPA 

3.2.1. Po dokončení stavby IS předloží stavebník „Žádost o odkup IS (2. etapa)". 

3.2.2. Přílohou žádosti v 2. etapě je: 

- smlouva o dílo se zhotovitelem, který je podle právních předpisů oprávněn k budování IS; 

- rozpočet stavby IS; 

- faktury, doklad o úhradě faktur (výpis z účtu, pokladní doklad vztahující se k vybudovaným IS), faktury a doklady 

potvrzující zaplacení ceny za projektovou dokumentaci a poplatků za podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí a stavebního povolení (tyto doklady se předávají v originálech, které budou stavebníkovi po 

pořízení kopií vráceny); 

- doklady o zkouškách a certifikáty; 

- technická dokumentace skutečného zaměření IS na podkladě katastrální mapy (geodetické zaměření stavby); 

- geometrický plán (zaměření částí pozemků, na nebo v nichž jsou umístěny IS včetně ochranných pásem); 

- doklad o předání a převzetí IS stavebníkem; 

- kolaudační souhlas (rozhodnutí) vztahující se k IS; 

- smlouva o zřízení věcného břemene s vyznačenou doložkou o vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni 

do katastru nemovitostí, na základě které bude správce sítě moci inženýrskou sít zřizovat, a to včetně 

provozování a údržby Inženýrské sítě, jakož i provádění oprav a úprav Inženýrské sítě za účelem její 

modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, po nutnou dobu a v potřebném rozsahu. 

 

3.2.3. Nebude-li žádost kompletní, bude vrácena stavebníkovi k doplnění, k čemuž bude stanovena přiměřená lhůta, 

která nebude kratší než 10 dnů a delší než 30 dnů. V případě přijetí žádosti bude připravena smlouva o převodu 

vlastnictví k věcem, a tato bude předložena k projednání Radě města Bíliny a následně ke schválení 

Zastupitelstvu města Bíliny. 

3.2.4. Druhá etapa končí uzavřením smlouvy o odkupu IS, smlouvy o bezúplatném převodu pozemků a zřízením 

věcného břemene zatěžující nemovitost, v nichž nebo na nichž budou IS umístěny a vkladem vlastnického práva 

a věcného břemene k pozemkům, v nichž nebo na nichž budou IS umístěny, ve prospěch města Bíliny do 

katastru nemovitostí. 
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Čl. IV. 

VÝŠE CENY ZA VÝKUP INŽENÝRSKÉ STAVBY 

4.1. Základ pro výpočet ceny inženýrské stavby tvoří cena obvyklá stanovená aktuálním znaleckým posudkem 

nebo nákladová cena (skutečně vynaložené prokazatelné náklady vč. DPH), pokud je nižší než cena stanovená 

znaleckým posudkem. 

4.2. Konkrétní cenu odkupu stanovuje zastupitelstvo města do výše 50 % základu pro výpočet ceny, maximálně 

však ve výši 100 tis. Kč (vč. DPH)/bytovou jednotku nebo ve výši 200 tis. Kč (vč. DPH)/rodinný dům. 

4.3. Pozemky pod komunikacemi budou na město převedeny bezplatně. 

4.4. Veškeré náklady spojené s převodem nebo prodejem hradí investor 

4.5. Pozemky nesmí být zatíženy žádným omezujícím právem (zástavním, atp.) s výjimkou práv věcných břemen 

vztahujících se k inženýrským stavbám. 

4.6. Výši finančních prostředků města na výkup IS v daném roce stanovuje zastupitelstvo města v rozpočtu města. 

 

Čl. V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Zastupitelstvo města je oprávněno se v odůvodněných případech odchýlit od těchto Pravidel, pokud to 

vyžaduje ojedinělost a složitost konkrétního případu, kdy toto odchýlení musí být zdůvodněno. 

5.2. Odkoupení ze strany města je nenárokové a město si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě, a to bez udání důvodu. 

5.3. Tato Pravidla schválilo Zastupitelstvo města Bíliny na zasedání konaném 20.09.2018, usnesením č 149. 
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