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Čjednaci
.

Počet IisIůipřIIoh.

Městský
Nové Město na Moravě

J.

Vratislavovo nám. 103
Nové Město na Moravě
592 31

října 2017
Věc: Uzavřeni darovací smlouvy

Žádáme Vás o uzavření darovací smlouvy dle „Smlouvy o smlouvě budoucí darovací“
ze dne 20. 09. 2016,

Děkujeme.

Příloha: kopie „Smlouvy o smlouvě budoucí darovací“ ze dne 20. 09. 2016

I

9J9‘“I‘IIIkIIIIHhIiiig
kIM m.
“kít ?ilurii,j
‚ VLItn lILI

24 ‘tU

2017 Zl/c“

Č.jiclnaĽj
I I;StůIpřflh

1/2

Městský úřad
‚‘{o9‘e Mesto na Moran
‚

Vratislavovo nám. 103
90Nové Město na Moravě

592 31

Ing. Černý, Prokop

24. řfjna 2017

Věc: Uzavření kupní smlouvy

Žádáme Vás o uzavřeni kupní smlouvy dle „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní“ ze dne
20. 09. 2016 a „Dodatku č. I ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 20. 09. 2016“ ze
dne 20.09.2017.

Děkujeme.

Pozemky-nmnm s.r.o.
Nad Smetankou 225/2
Praha 9, Hrdlořezy

/

190 00

Příloha: kopie „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní“ ze dne 20. 09. 2016
kopie „Dodatku Č. I ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 20. 09. 2016“ ze dne 20. 09. 2017
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Městský úřad
Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
Nové Město na Moravě
592 31

Ing. Černý, Prokop

24. října 2017

Věc: Uzavření kupní smlouvy

Žádáme Vás o uzavřeni kupní smlouvy dle „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní“ ze dne
20. 09. 2016

Děkujeme.
/

Pozemky-nmnm s.r.o.
Nad Smetaiikou 225/2
Praha 9, Hrdlořezy
190 00

Příloha: kopie „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní“ ze dne 20.09.2016
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Městský úřad
Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
Nové Město na Moravě
592 31

24. října 2017

Věc: Uzavřeni darovací smlouvy

Žádáme Vás o uzavření darovací smlouvy dle „Smlouvy o smlouvě budoucí darovací“
ze dne 20. 09. 2016,

Děkujeme.

Přlloha: kopie „Smlouvy o smlouvě budoucí darovací“ ze dne 20.09.2016
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Dodatek Č. 1
‘e

ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 20.9.2016
1.

MĚSTO Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103,59231 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou
IC: 00294900
jako budoucí kupující na straně jedné
(dále jen „budoucí kupující“)

a

2.

Pozemky-nmnm s.ro.
se sídlem Nad Smetankou 225/2, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
zastoupené Pavlem Prokopem a Ing. Martinem Černým —jednateli společnosti
lČ: 04744713
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou C 253020
jako budoucí prodávající na straně druhé
(dále Jen „budoucí prodávající“)

uzavirajĺ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o smlouvě
budoucí kupní, kterou mezi sebou uzavřeli dne 20.9.2016 a jejímž předmětem byl
závazek smluvních stran uzavřít řádnou smlouvu kupní po kolaudaci/uvedení do užíváni
veřejné dopravní a technické infrastruktury podle projektové dokumentace pro územní
řízení (DUR) zpracovaná firmou ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město
na Moravě z 01/201 6, č.zak.: 1604, ato v rozsahu objektů 50.1 SO.9, ato nejpozději
do 6-mi měsíců od uvedeni do užíváni/kolaudace posledního z objektů, nejpozději však
do 4 let ode dne uzavřeni smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
smlouvě budoucí kupní je rozšířeni předmětu koupě následovně
—

Čl. I
Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu koupě specifikovaného v Či. Ii.
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní o část veřejné dopravní a technické infrastruktury,
sestávající z místní komunikace a chodníku, dešťové kanalizace a veřejného osvětlen4
a to v rozsahu dle Přílohy Č. 1 tohoto Dodatku Č. 1 Situace pozemní stavby, která je jeho
nedílnou součástí a současně tvoří Přílohu Č. 3 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
—

ČIJI.
Ostatní ustanoveni ujedi$ni Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 20.9.016 tím to
Dodatkem č.1 nedotčená, včetně ujednáni o kupní ceně (Čl. III.), zůstávají nadále v
platnosti.

/2

J.

Čl.lll.
1. Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních splatnosti originálu, z nichž dvě
vyhotovení obdrží budoucí kupující a jedno vyhotovení obdrží budoucí prodávající.
2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou
způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jím nejsou známy
skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č.1.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavirají svobodně, vážně, určitě,
prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv vtísni za nápadné nevýhodných podmínek a na důkaz
toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4. Budoucí prodávající podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku
v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) je město, které je povinno tento Dodatek Č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1 odeslat k uveřejněni v registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení vtomto Dodatku č.1 nemá
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
7. Tento Dodatek č.1 byl projednán na zasedání Zastupitelstva města Nové Město na
Moravě č..ť1.. konané dne ..1J4t! a schválen usnesením přijatým pod bodem č.
/ZM/2017.
8. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru
smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho Příloha Č. 1 Situace pozemní stavby,
která je současně Přílohou č. 3 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
—

V Novém Městě na Moravě
dne

2C.
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V Novém Městě na Moravě
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Město:

Ing. Manin Cerný
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Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměsti 103, 59231 Nové Město na Moravě
iČ: 002 94900
DIČ: CZ0029490D
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
jako budoucí kupující na straně jedné (dále Jen „budoucí kupujici“)
a
2.

Pozemky-nmnm s.r.o.
se sídlem Nad Smetankou 225/2, Hrdlořezy, 19000 Praha 9
lČ:04744 713
zastoupená : Ing. Martinem Černým, jednatelem
Pavlem Prokopem, jednatelem
zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. Zn.:
C 253020
jako budoucí prodávající na straně druhé (dále jen „budoucí prodávajici“)

uzaviraji níže uvedeného dne, měsice a roku v souladu s ust. 51785 a násl. a 5 2128 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

Smlouvu
o smlouvě budoucí kupní
Čl.‘.
pozemků,
a) Budoucí prodávající prohlašuje, že je výhradním vlastníkem nemovitosti
orná
13125
m2
a
parc.
č.
2036/12
parc. č. 2036/1 orná půda o výměře
půda o výměře
Vlastnické
právo k těmto
Nové
Město
na
Moravě.
vše
v
katastrálním
území
5468 m2,
nemovitostem je zapsáno v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště ve Žďáře nad Sázavou na LV č. 1, pro kat. území Nové
Město na Moravě, obec Nové Město na Moravě.
—

b) Budoucí kupující prohlašuje, že bude od úrovně stavebního/vodoprávního řízeni
stavebnikem stavby „Rozšíření infrastruktury IV lokalita „Nad Městem“, NMNM“
(Příloha č. 1 Situace Stavby) podle projektové dokumentace pro územní řízeni (DUR)
zpracované firmou ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě
z 01/2016, Č. zak: 1604, ato v rozsahu objektů nejméně:
50.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNíK
SO.2 DEŠtOVÁ KANALIZACE
50.8 VEŘEJNÉ OsVĚTLENi
—

—

—

—

Čl. II.
Smluvní trany se touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní zavazui uzavřít řádnou smlouvu
kupní pďkolaudaci/uvedení do užíváni dopravní a techniké infrastruktury podle projektové
kIokumenace pro územní řízení (DUR) zpracované flrmku ENVIGEST s.r.o., Masarykova
305, 59231 Nové Město na Moravě zOl/2016, Č. zak: 1604, ato v rozsahu objektů 50.1
SO.9 (dále jen „Stavba“), a to nejpozději do 6-ti měsíců od uvedeni do užíváni/kolaudace
posledního z objektú, nejpozději však do 4 let ode dne uzavření této smlouvy, jejímž

—

předmětem budou nejméně objekty: veřejného osvětleni, dešťové kanalizace a pozemních
komunikaci (vozovky včetně propojovací komunikace, chodniky, nájezdy, plocha pro
kontejnery separovaného odpadu) včetně všech součásti a příslušenství (např. terénní a
sadové úpravy, rozvaděč VO, ...) nacházející se především na pozemcích parc.č. 2036/1,
2036/12, 2036/10, 2036/9, 3406/2, 2039/1, 2039/2 vše v kat. území a obci Nové Město na
Moravě, s tim, že realizace komunikaci bude zkoordinována s ostatními objekty Stavby tak,
aby před realizaci pozemních komunikaci byly položeny veškeré příslušné sítě, jejichž trasa
povede pod komunikacemi, a to za dodržení podmínek, které jsou Přílohou č. 2 Vyjádřeni
města čj.: MUNMNM/ 10656/2016 ze dne 10.08.2016 a podle vzájemně smluvními stranami
odsouhlasené projektové dokumentace pro provedení stavby příslušných objektů,
ato v zásadě v následujícím zněni:.
-

Kupnismlouva
Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
iČ: 002 94 900
Dič: CZ00294 900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
bankovní spojení KB a.s., pobočka Nové Město na Moravě
Č. účtu : 122475 1/0100
jako kupující na straně jedné
(déle Jen „kup ulici“)

1.

a
Pozemky-nmnm s.r.o.
se sídlem Nad Smetankou 225/2, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
IC:04744 713
zastoupená:
Ing. Martinem černým, Jednatelem
Pavlem Prokopem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. Zn.: C 253020
bankovní spojení:
Č. účtu:
jako prodávající na straně druhé
(dále Jen ‚prodá vaJicí‘)
2.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 2079 a násl. ve
spojeni s usL 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

Kupní smlouvu
I.
Úvodní usta,ovení
Prodá vj[c! prohlašuje, že je na základě kolaudačních souhlasů épřípadně jiných obdobných
dokladů, umožňujících řádné užíváni věci které jsou předmětem této smlouvy) vydaných
(doplnit vydávající osobu, data vydání a
dne
pod č.j
čísla jednací všech vydaných kolaudačních souhíasů týkajících se převáděného majetku)
2

• dne. poděj.
• dne. pod čj
výhradním vlastníkem nemovitosti; které nejsou předmětem zápisu v katastru nemovitosti; a
to

II.
Předmět koupě
Prodávající prodává touto smlouvou nemovitosti uvedené v Čil. této smlouvy, včetně všech
součástí a příslušenství v rozsahu zaměření po skutečném provedeni stavby, a s venkovními
úpravami a se všemi právy a povinnostmi (dále jen „předmět koupě‘), kupujicímu do jeho
výhradního vlastnictví za dohodnutou kupní cenu dle Čt III. této smlouvy a kupující tyto
nemovitosti za tuto cenu kupuje a do svého výhradního vlastnictví přjjímá.
III.
Kupní cena
1. Kupní cena byla dohodou smluvních stran stanovena:
Kupní cena včetně případné DPH činí 1.600.000,- Kč
slovy:jedenmilionšestsettisickorunčeských
2. Dohodnutou kupní cenu se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu na účet vedený u
na základě prodávajícím vystavené
č.ú.:
v.s
faktury se splatnosti 30 dnů od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
Iv
Stav pře drn ětu koupě
1.

Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádné právní vady bránicí
nebo omezujici vlastníka ve volné dispozici s předmětem koupě, zejména není zatížen
zástavním či podzástavním právem nebo věcným břemenem anebo jiným právem ve
prospěch třetích osob.

2.

Kupující prohlašuje, že je mu stav předmětu koupě, včetně jeho jednotlivých části, jejich
umístěni, dobře znám, že si předmět koupě důkladně prohlédl a že jej ve stavu ke dni
podpisu této smlouvy do svého vlastnictví přjjimá.

3.

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě specifikovaný v Čl. 11, této smlouvy byl
zrealizován dle projektové dokumentace odsouhlasené kupujícím.

I

I
V.
Přechod vlastnického práva

I.

Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího podpisem této smlouvy.
3

r

Současně s přechodem vlastnického práva přecházej! na kupujícího i veškerá práva a
povinnosti vyplývajici z vlastnictví předmětu koupě, nebezpečí jeho zničení nebo
poškozen! a právo na užitky,
ČL W.
Ostatní ujednání
1.

Poplatníkem daně z nabyt! nemovitých věcí je kupující.

2.

Prodávajíc! je povinen nejpozději 20 dnů před podpisem této smlouvy předat kupujícímu
bez jakýchkoliv finančních nároků minimálně:
Projektovou dokumentaci a zaměření skutečného provedení jednotlivých části
předmětu koupě (projektová dokumentace ve formě dokumentace skutečného
proveden! stavby dle vyhl. č,499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,
resp. dokumentace pro prováděni stavby dle vyhL č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb)
kolaudační souhlasy (případně jiné obdobné doklady), umožňující řádné užíváni
věcí, které jsou předmětem koupě:
ze dne
proSO
vydané........
Čf:
pro SO
ze dne
vydané
Čj.:
pro SO
ze dne
vydané
Čf:
pro SO
vydané
ze dne
Čj.:
pro SO
ze dne
vydané
Čj.:
ze dne
čj.:
pro SO
vydané
Doklady nutné pro uvedeni jednotlivých částí předmětu koupě do trvalého provozu
a pro jejich řádné užíváni (předepsané zkoušky, revize, atesty, certifikáty a další
doklady vztahujíc! se k předmětu koupě v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle
platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace)
- Geometrický plán pro SO vyžadující zápis do KN (případná věcná břemena, ...)
Zaměřeni skutečného proveden! jednotlivých části předmětu koupě v souladu
s aktuálním zněním vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 1/1992 o digitální
technické mapě města
Doklad o poskytnuti záruky v délce nejméně 3 roky
- Projektové dokumentace ověřené ve stavebním řizeni (Či obdobných řízeních),
nezbytné pro vydáni přislušných opatřeni pro povolení jednotlivých Části předmětu
koupě (např pro vydání územních rozhodnuti, stavebních povoleni, vodoprávních
rozhodnutí apod )
Veškerá pravomocná rozhodnut! (či odpovídající obdobné doklady) nutná pro
umistěni, povoleni a realizaci jednotlivých části předmětu koupě (např územní
rozhodnuti, stavební povoleni, vodoprávní rozhodnuti apod.
-

-

-

-

-

-

Bez výše uvedených dokladů kupující nepřevezme předmět koupě.
WI.
Závěrečná ustanovení
zasedáni Zastupitelstva města Nové Město
Tato smlouva byla projednána na
a schválena usnesením přj/atým pod
na Moravě konaném dne
Mě4to tímto rovněž Řrohlašuje, že záměr prodeje byl zveřejpěn na
Č.. J 2M/20
úřední a elektronické úedni desce Městského úřadu Nové Město na Moravě vd dnech
2.

Vzhledem k veřejnoprávnimu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že
je s touto skutečnosti obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů prodávajícím
s ohledem na zákon Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni

4

pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,
zejména zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infonnacim, ve zněni
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazujt že obchodní a technické informace,
které Jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu
druhé strany a nepouž(JÍ tyto informace kjiným účelům, nežje k plnění podmínek smlouvy.
3. Prodávající souhlasí se shromaždbvánim, uchováním a zpracováním svých osobních
údajů (jména a phjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, rodného čísla,
telefonního čísla) obsažených v této smlouvě kupujícím (příp. jeho zaměstnanci), a to
pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednáni v orgánech města
a zveřejněni rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje
obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků
právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány,
s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Prodávající sije zároveň vědom svých práv
podle 12 a 21 zákona č. 10 1/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonťj, ve znění pozdějších předpisů.
4. Prodávající dále souhlasí s tím, že ze strany kupujícího bude, resp. může být, při
dodrženi podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákornZ ve zněni pozdějších předpisú, zveřejněna tato smlouva, její
(zhotovitel,
část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění
nájemce, pachtýř prodávajic atd.)
5. Podpisem této smlouvy prodávající souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 340/20 15 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (‘zákon o registru smluv
F)fl

6.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejněni této smlouvy v centrálním
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv «zákon o registru smluv‘)
je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavřen! smlouvy odeslat k uveřejněni v registru smluv.

7.

Smluvní strany shodně prohlašuj že žádné ustanoveni v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemstvi jež by požívalo zvláštní ochrany.

8, Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řidl příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních splatnosti originálu, z nichž dvě
vyhotoveni obdrží kupující a jedno vyhotoveni obdrží prodávající.
10. Smluvní strany prohlašuji že si smlouvu přečetly, že souhlasí 5 jejím obsahem a že tato
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji své podpisy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními strapami a účinnosti
dnem uveřejněni v centrálním registru smluv.
I
V Novém Městě na Moravě dne

V Novém Městě na Moravě dne
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Kupující:

Prodávající:

Ing. Marlin Černý
jednatel

Michal Šmarda
starosta

Pavel Prokop
jednatel

Koneckupnísmlouvy
a pokračování Smlouvy o smlouvě budoucí kupní

či. ni.
Závazek budoucího prodávajícího
Budoucí prodávajici prohlašuje, že nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy (předmět
koupě) nepřevede po dobu trváni této smlouvy na třetí osobu (osoby) ani je nezatíži právy
třetích osob bez předchozího písemného souhlasu budoucího kupujícího.
Či. IV.
Ostatní ujednáni
1.

Pro případ, že řádná kupni smlouva nebude uzavřena řádně a včas dle či II. této
smlouvy z viny na straně budoucího prodávajícího, má budoucí kupující právo od
uzavřeni řádné kupní smlouvy odstoupit.

2.

Smluvní strany se dohodly, že řádná kupní smlouva dle či. Ii. této smlouvy o smlouvě
budoucí kupní bude uzavřena za podmínky, že před uzavřením řádné kupní smlouvy
budou uzavřeny a podány Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu pracovišti
Zďár nad Sázavou k zavkladováni práv řádné darovací smlouvy na pozemky pod
budoucími inženýrskými sítěmi (především komunikacemi) v lokalitě Nad Městem IV.
uzavřené mezi městem jako obdarovaným a příslušnými vlastníky dotčených
nemovitostí.
Čl.V.
Závěrečná ustanoveni

1.

P9dminky této smlouvy byly projednány na 11. zasedání1 Zastupitelstva města Nové
Mesto na Moravě konaném dne 13.6.016 a schváleny usnesením přijatým pod
č.1 lil 11ZMI201612.

2.

Vzhledem k veřejnoprávnimu charakteru budoucího kupujícího budoucí prodávající
výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním
svých údajů budoucím kupujícím s ohledem na zákon č. 10611999 Sb., o svobodném
6

přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněnim smluvních
podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících
zpřislušných právních předpisů, zejména zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že
obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím
osobám bez pisemného souhlasu druhé strany a nepoužiji tyto informace k jiným účelům, než
je k plněni podmínek smlouvy.
3. Budoucí prodávající souhlasi se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých
osobnĺch údajů Uména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, rodného
čísla, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě budoucím kupujícím (příp. jeho
zaměstnanci), a to pouze pro účely vedeni evidence a majetkoprávní agendy, projednáni
v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavřeni smluv, apod.,
ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde íze uvedením osobnich údajů
předejit záměně účastniků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Budoucí prodávající si je
zároveň vědom svých práv podíe 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějšich předpisů.
4. Budoucí prodávajici dále souhlasí s tim, že ze strany budouciho kupujiciho bude, resp.
může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonü, ve zněni pozdějších předpisů, zveřejněna
tato smlouva, jeji část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plněni.
5. Budoucí prodávající podpisem této smlouvy souhlasi s jejim uveřejněním v registru smluv
díe zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv‘).
6.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejněni této smlouvy v centrálnim
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“)
je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavřeni smlouvy odeslat k uveřejněni v registru smluv.

7.

Smluvní strany shodně prohlašuji, že žádné ustanoveni v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Vztahy smluvnich stran touto smlouvou výslovně neupravené se řidi příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž dvě
vyhotoveni obdrží kupující ajedno vyhotoveni obdrží prodávající.
10. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu přečetíy, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli vtísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz
toho připojuji své podpisy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejiho uveřejněni v centrálním registru smluv.
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Přílohy:
Ó. 1 Situace stavby
C. 2—Vyjádřeni města čj.: MUNMNMI1Q656/2016 ze dne 10.08.2016
—

V Novém Městě na Moravě dne
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Budoucí prodávajlci :
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Nové Město na Moravě
místostarosta města
Vriiislavnvo n6mČsII 103,
59231 Nově Město na Motive

NA MOMVC O

ENVIGEST, ss.o.

Ing. Jan Červinka
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě
Naše značka
MUN MNM‘
10656!2016

Váš dopis značky!za dne

Nové Město na Moravě
10.08.2016

Vyřizuje/linka
Stará Lcnka/566598312

Vyjádřeni města k upravené projektové dokumentaci stavebníku záměru „Rozšíření
infrastruktury IV v lokalitě Nad Městem, Nové Město na Moravě“ (investoři Pozemky
nmnm s.r.o. Praha Ing. Martin Černý, Pavel Prokop)
-

—

—

Vážený pane,
dne 26.7.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření města k upravené projektové dokumentaci
stavebního záměru „Rozšířeni iniiastrukwry IV v lokalitě Nad Městem, Nové Město na Moravě“
(investou Pozemky nmnm s.r.o. Praha Ing. Martin Černý, Pavel Prokop). Püvodni vyjádřeni
města byla vydána pod č.j. MUNMNMJ5I4O/2016 ze dne 15.4.2016 a MUNMNM1SI4O-2016-3 ze
dne 23.5.2016.
-

—

—

Město Nové Město na Moravě, na základě stanovisek předložených dotčenými správci města, s
předloženým záměrem souhlasi a požaduje dodrženi níže uvedených podmínek jednotlivých správců
majetku města.
Správa místních komunikací (MK)
Kontakt na správce Petr Ptáček odbor investic a správy majetku
tel :+420 566 598 357, mob.:+420 724 775 894, emafl:peh:ptacekmezLnmnm.a
1.0 povoleni k napojení na stávající místní komunikace pro nově vznikající komunikace je nutné
požádat na odboru DOPVV, bližší podmínky pro toto napojeni budou stanovcny správcem
komunikaci města.
2. Pro nově zřizovaný sjezd (navazuje na komunikaci k zahradnictví) k pozemku parc. Č.: 2036/11
tů. a obec Nové Město na Moravě budou uzavřeny příslušné smlouvy: o užívání pozemku ajeho
způsobu (sjezd) a smlouva o úpravě pozemků (prodlouženi stávající komunikace).
3. Technické řešeni komunikaci:
asfaltové povrchy vozovek v provedeni min. 50 mm obalovaného kameniva ACP 16+ + min. 50
mmACO II atomu odpovídající skladba ostatních konstrukčních vrstev
mezerovitost horních asfaltových vrstev po zhutnění v rozmezí 3 5 %
odvodněni komunikaci ihusí být proyedeno tak, aby voda z nich nepoškozovala souseiní pozemky
města
-

-

-

-

TELEFON
566598300

FAX
566598305

E-MAIL
posm@amnm.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Žďé, nad Sázavou
č.ů. I9-1fl475l10100

iČ‘otČ
00294900
CZ00294900

ÚŘEDNÍ DNY
Po:r- i8‘
St 8- I7‘
6: 8° I40
-

Y

technické řešení účelové propojovací komunikace (nebude se jednat o místní komunikaci, ale o
účelovou) se štěrkovým zpevněným povrchem bude odsouhlaseno nejpozději ve fázi stavebního
řízení se správcem komunikací a navrženo tak, aby komunikace včetně všech součástí a příslušen
siví a řádného provozu byla umístěna a provozována a udržována pouze z budoucího pozemku
města, jehož předpokládaná Š. činí 3,5 m.
4. Trasa nově navržené dešťová kanalizace zasahuje do siávající městské komunikace k zahradnictví
szavebníkje povinen v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací (min. 30 dnů) po
dat na odbor DOPVV žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace. Ve vyjádření k této
žádosti budou správcem komunikací uvedeny konkrétní podmínky zásahu do místní komunikace.
5. Místní komunikace dotčené poškozené nebo nepřiměřeně opotřebené staveništní dopravou
budou po ukončení stavby uvedeny do nejméně původního stavu na náklady stavebníka. Po celou
dobu stavby budou staveniště a přístupové komunikace udržovány v čistotě na náklady stavebníka.

-

-

—

Správp veřejného osvětlení (1(0)
Kontakt trn správce: Vladimír Dobiáš, odbor investic a správy nzajerku
tel :+420 566 598 354, mob.:+420 724 947 762, e,ziail:vladimi,dobias@,,,eu.n,,:,n,,.cz
V rámci předloženého zákresu sdělujeme, že na dotčených pozemcích v kAL Nové Město na Moravě
se nenachází zařízení VO v majelku a správě města.
Se zpracovatelem P13 bylo projednáno a odsouhlaseno místo, kde se bude nacházet rozvaděč VC pro
tuto navrhovanou lokalitu.
Správa odpadového hospodářství
Kontakt trn správce : Marcela Popelkové, odbor investic a správy majetku
tel :+420 566 598 358, nwb.:+420 724 775 895, enmU:marcela.popelko va@meu.nnrnin.cz
V rámci výstavby rodinných domů bude vybudováno nové kontejnerové stání na tříděný odpad
vedle trafostanice o rozměru d II m x Š 1,2 m pro 6 ks kontejnerů na tříděný odpad
(Ix papír, 2x sklo, I x plast, I x BRKO a 1 x textil), které investor společnost Pozemky-nmnm s.r.o.,
po dokončení a kolaudaci předáiodprodá do majetku města.
S odpady vzniklými v rámci stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou města č,412012.
Při realizaci stavby bude zajištěn svoz nádob na zbytkový komunální odpad od č.p. 330. V případě
neprůjezdnosti MK budou nádoby svezeny na dosiupné místo.
Správa sportovišť a hřišť
Kontakt na správce : Marcela Popelková, odbor investic a správy majetku
tel :+420 566 598 358. niob. :+420 724 775 895, email:marcela.popelkova@men.nnmtaa
Bez připomínek.
Správa bytového majetku
Kontakt na správce : Marcela Popelkové, odbor investic a správy majetku
tel :+420 566598358, mob.:+420 724 775 895, email:rnarcela.popelkova@rneu.nninrn.cz
Bez připomínek.
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Správa veřejné zeleně
Kontakt na správce big. František Laštovička, TS služby s.ro. Nové Město na Moravě
tel :+420 566 598 801, ‚nob.:+420 725 676 567, ensail:frantisek.lastovicka@ts.nnmin.cz
Údržba a případná likvidace stávající zeleně a i případných jiných objektů a příslušenství a součástí
pozemků určených k prodeji stavebníkovi a k výstavbě infrastruktury bude věcí stavebníka najeho
riziko a náklady a to od nabylí účinnosti Smlouvy zakládající právo provést stavbu „Rozšíření
infrastruktury IV v lokalitě Nad Městem, Nové Město na Moravě“ uzavřené mezi městem a spol.
Pozemky-nmnm s.r.o., Praha, iČ: 04744713. O takových zásazích do zeleně a případných jiných
objektů a příslušenství a součástí příslušných pozemků města bude stavebník předem písemně
(postačí mailem) informovat správce zeleně.
—

‚

Správa vodního hospodářství
Kontakt na správce Miloš He,nza, odbor investic a správy majetku
tel :±420 566 598 352, mob.:+420 606 725 513, email:milos.hemza@meu.nmnm.cz
Projektovou dokumentací je uvažováno vybudovat novou dešťovou kanalizační stoku s napojením
do stávajícího zatrubněného toku v majetku města Nového Města na Moravě, a to prostřednictvím
nově vybudované revizní šachty ŠDI. S předloženou projektovou dokumentací pro územní řízeni
souhlasíme s tím, že:
1) V dalším stupni projektové dokumentace bude provedeno posouzení stávající stavby
zatrubněného toku zdaje kapacitně vyhovující pro napojení nově uvažovaných dešťových
vod. S vydáním stavebního povolení budeme souhlasit pouze za podmínky, že stávající
zatrubněný tok bude pro napojení nových dešťových vod kapacitně vyhovující.
2) Revizní šachta ŠDI bude vybudována formou přeložky zatrubněného toku, tzn, bude
součástí stavby zatrubněného toku a bude ve vlastnictví města Nového Města na Moravě
(realizací přeložky nedojde ke změně vlastníka stavby).
3) Zásyp potrubí zatrubněného toku bude proveden v tloušťce min. 20cm nad potmbí
pískem nebo štěrkopískem. Místa propojení revizní šachty SBI na stávající potrubí
zatrubněného toku budou před zásypem zkontrolována vlastníkem zatrubněného toku
(kontaktní osoba p.Hemza, tel. 566 650 222, 606 725 513), zápis o provedení této kontroly
bude předložen ke kolaudačnímu řízení.
4) Do zatrubněného toku smí být svedeny pouze vody dešťové, nesmí zde být svedeny vody
odpadní, vč. vypouštění nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek specifikovaných v
příloze Č.! zákona č.254/2001 Sb. (zákon o vodách), v platném znění.
-

Správa nebytového fondu města
Kontakt na správce : Ing. Radek Fila, odbor investic a správy majetku
tel :+420 566 598 360, ‚nob.:+420 723 190 997, email:rndek.jila@meu.nmnm.cz
Bez připomínek.
Správa informačního systému města
Kontakt na správce Zbyněk Grep!, odděkn( ironnatilq
tel :+420 566 598 390, mob,:+420 602 553 ?96. enrni[:zlnek.grel@meu.nmnm.cz
Po ukončení stavebních prací požadujeme, dle vyhlášky města č. 2)2015 o digitální technické mapě
města, zaměření výškového i polohopisného stavu v digitální formě ve formátech dgn nebo shp a
jeho předání správci Oddělení informatiky MČU Nové Město na Moravě, který potvrdí převzetí
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zaměření pro účely dokončení příslušných řízení vedených v této věci Odborem stavebním a
životního prostředí Měli Nové Město na Moravě.
Majetková správa
Kowak: na správce Ing. TaIna Vinklerové, odbor investic a správy majetku města
tel :+420 566 598 355, email:gotana.vinkkm va@niezi.nimrni.cz
Stavbou jsou dotčeny i pozemky ve vlastnictví města.
Podmínky realizace stavby infrastruktury hudou dány smlouvami:
I. Budoucí kupní na pozemky města d]e zveřejněně dispozice uzavřenou mezi městem a spol.
Pozemky-nmnm s.r.o., Praha, IC: 04744713
2, Budoucí kupní na infrastrukturu vybudovanou investorem uzavřenou mezi městem a spD).
Pozemky-nmnm ss.o., Praha, uĎ: 04744713
3. Budoucí darovací na pozemky dotčené stavbou infrastruktury (třetí osoby) uzavřené mezi
vlastníky pozemků pod budoucími komunikacemi
městem ti třetími osobami
(infrastrukturou)
4. Smlouva zakládající právo provést stavbu „Rozšíření infrastruktury IV v lokalitě Nad
Městem, Nové Město na Moravě“ uzavřená mezi městem a spol. Pozemky-nmnm s.r.o.,
Praha, IC: 04744713
5. Smlouvy o smlouvách budoucích na služebnost technických sítí na vedení nových
inženýrských sítí, které nejsou a nebudou ve vlastnictví města, po pozemich města NN a
VN, sdělovací (datové) rozvody. Návrh smluv bude zpracován na žádost stavebníka, po
doložení potřebných podldad(i situace příslušné sítě s orientačním zákresem budoucího
břemene, identifikační údaje smluvní strany,
Všechny výše uvedené smlouvy (bod 1. až 5.) musí být uzavřeny vždy před vydáním
příslušného územního rozhodnutí/souhlasu.
—

-

—

—

Územní plánování
Kontakt iza správce big. arch. Josef Cacek, odbor sta velni! ti životního prostřed!
tel :+420 566 598 404, mob.:+ 420 721 956 730, eniail:josef cacek@rneu.nnrnnj.cz
Z předloženého návrhu je patrné, že podél železniční trati je na pozemcích p. Č. 2036/l a p. Č.
2036/12 v k. ú. Nové Město na Moravě ponechán přibližně 20 m široký pás pro umístění dopravních
staveb (vozidlová komunikace, pěší komunikace apod.).
Z nákresu navrhované parcelace vyplývá, že i mezi pozemkem p. č. 2036/16 a západní hranicí
pozemku p. Č. 3406/2 v k. ú. Nové Město na Moravě zůstává přibližně 20 m široký pás pro umístění
dopravního koridoru.
S ohledem na výše uvedené není záměr v rozporu s platným Uzemním plánem obce Nové Město na
Moravě.
-

S pozdravem

‚C,
Stanislav Marek
místostarosta města
Na vědomí: Městský úřad Nové Měst na Moravě, odbor sžp, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové
Město na Moravě
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e—ď

)?kgobtPozemky-nmnm s.r.o.
se sldlem Nad Smetankou 225/2, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
lČ;04744713
zastoupená: Ing. Martinem Černým, jednatelem
Pavlem Prokopem, jednatelem
zapsaná v obchodnlm rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. Zn.:
C 253020
jako budouci kupující na straně jedné (dále jen „budoucí kupující“)
a
2.

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě
iČ: 002 94 900
DIČ; CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
jako budoucí prodávající na strané druhé (dále jen „budoucí prodávající‘)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 51785 a násl. a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

5

2128 a

Smlouvu
o smlouvě budoucí kupní

A)
Budoucí prodávající prohlašuje, že je výhradním vlastníkem nemovřtosti pozemků,
parc. Ď. 2036/1 orná půda o výměře 13125 m2 a parc. Č. 2036/12 orná půda o výměre 5468
rn2, vše v katastrálním území Nové Město na Moravě. Vlastnické právo k těmto
nemovitostem je zapsáno v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště ve Žďáře nad Sázavou na LV Č. 1, pro kat. území Nově
Město na Moravě, obec Nové Město na Moravě.
—

B)
Budouci kupující prohlašuje, že má vážný zájem o koupi části uvedených nemovitostí
dle situačního plánku, který tvoří přílohu Č. I této smlouvy.
či. I.
Smluvní strany se touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní zavazují uzavřít řádnou smlouvu
kupní po kolaudaci/uvedení do užívání veřejné dopravní a technické infrastruktury podle
projektové dokumentace pro územní řízeni (DUR) zpracované firmou ENVIGEST s.r.o.,
Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě z 0112016, Č. zak: 1604, a to v rozsahu
objektů SO.1
O.9, alto nejpozdějí do 8-mi měslcú od uvedeni do užíváni/kolaudace
posledního z objektů, nejpozději však do 4 let ode dne uzavřeni této smouvy, v zásadě v
následujiclm zněnI:
—

I
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1.

Pozemky-nmnm s.r.o.
se sídlem Nad Smetankou 225,2, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
lČ:047 44 713
zastoupená : Ing. Martinem Černým, jednatelem
Pavlem Prokopem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. Zn.:
C 253020
bankovní spojeni:
Č. účtu:
jako kupující na straně jedné
(dále jen ‚kup ujicľ‘)

a
2.

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměsti 103, 592 31 Nové Město na Moravě
iČ: 002 94 900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou stamstou města
bankovní spojeni: KB a.s
č. účtu:
jako prodá vajicí na straně druhé
(dále jen ‚prodávající‘)

a nést ve
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 2079
tuto:
ík,
Zákon
ký
občans
Sb.
2
89/201
a
Č.
spojení s ust. 2128 a násl. Zákon
‚

Kupní smlouvu
I.
Úvodní ustanovení
ků, parc. Č 2036/l
1. Prodávající prohlašuje, že je výhradním vlastníkem nemovitosti pozem
e 5468 rn2, oba
výměř
o
půda
orná
2
orná půda o výměře 13125 m2 a parc. Č. 2036/1
itostem je
nemov
těmto
k
právo
ické
v katastrálním území Nové Město na Moravě. Vlastn
iště
pracov
rální
inu,
Katast
Vysoč
pro
zapsáno v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu
Město
Nové
obec
ě,
Morav
na
Město
ve Žďáře nad Sázavou na LV Č. 1, pro kat. územ! Nové
na Moravě.
—

2016 Geoset spot
2. Na základě geometrického plánu č.2774-3,2016 vyhotoveného dne
pro Vysočinu,
úřadem
s r.o., Dolní, Žďár nad Sázavou a potvrzeného katastrálním
prodávajícím
o
lasenéh
a odsouh
katastrální pracoviště Ždár nad Sázavou dne
na Čésto
odděle
byla z pozemku uvedeného včti odst. I této smlouvy Q z parc.Č. 2036/l
oddělena
dále
o výměře ..m2,
rn2, nově označena jako pozemek parc.č
výměře
Řu
pozem
z
byla
vše v katastrálním úzelpi a obci Nóvé Město na Moravě. Dále
část
e
výměř
uvedeného v Čl. I odst. I této smlouvy tJ z parc.Č. 2036/12 oddělena část o
pozemku
téhož
z
dále
m2
a
e
výměř
o
parcč
ek
nově označena jako pozem
vše v katastrálním území a obci Nové Město na Moravě. Výše citovaný
oddělena Část
geometrický plán je nedílnou součástí této smlouvy.
. .

....

....
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II.
Předmět koupě
Prodávajici prodává touto smlouvou nemovitosti popsané v či. 1. odst. 2 této smlouvy nově
vzniklé pozemky parcelní číslo
orná půda o výměře ...m2, pam.Č
vše v kat, území a
obci Nové Město na Moravě, celkem 8.249 m2 (dále Jen „předmět koupě‘), s veškerými
práv% se všemi součástmi a zákonným příslušenstvím, které jsou ve vlastnictví
prodávajícího, kupujícímu do Jeho výhradního vlastnictvl za dohodnutou kupní cenu dle Čl.
lIL této smlouvy a kupující tyto nemovitosti za tuto cenu kupuje a do svého výhradního
vlastnictví př(jímá.
—

.

ni.
Kupní cena
1. Kupní cena byla dohodou smluvních stran stanovena na 261,- Kč/m2 bez DPH:
Kupní cena bez DPH činí 2.152.989,-Kč,
slovy:dvamilionyjednostopadesátdvaUslcdevětsetosmdesátdevětkorunčeských
kupní cena včetně DPH činí 2. 605.117,- Kč,
siovy:dvamiuonyšestsetpěuisicjednostosedmnáctkorunčeských
-

-

2. Dohodnutou kupní cenu se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu na účet vedený u
Komerční banky, as., či).: 19-1224751/0100, v.s. 31112036 před podpisem této kupní
smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že prodávajíclje oprávněn započíst kupní cenu nebo její Část
vůči jakýmkolijiným ňnančním závazkům kupujícího,
4. Do rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva kupujícího není
prodávající oprávněn činit jakékoliv dispozice se zaplacenou kupní cenou.

Iv.
Stav předmětu koupě
1.

Kupující prohlašuje, že je mu umistěn právní i faktický stav předmětu koupě dobře
znám a že jej ve stavu ke dni podpisu této smlouvy do svého výhradního vlastnictví
přijímá.

2.

Pmdávajlci prohlašuje, že na předmětu koupě, specifikovaném v ČI. II. této smlouvy,
neváznou žádné právní vady bránici nebo omezující vlastníka ve volné dispozici
s předmětem koupě, zejména není zatížen zástavním či podzástavním právem nebo
věcným břemenem anebo jiným právem ve prospěch třetích osob, kromě:
a.

věcného břemene clůze a jl)dy v rozsahu dle geom. plánu č.
ve prospěch pam. 2036/9 a pam! d 2036/10

b.

věcného břemene služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit na
služebném pozemku inženýrskou síť, včetně práva a vstupu a vjezdu, na dobu
určitou dle geom. plánu č. 2969-43/2016 ve prospěch pam. 2036/16
3

Ke dni uzavření této smlouvy bude specifikováno věcné břemeno ve spojitosti se
stavbou inženýrské sltě pro Kraj Vysočina pro stavbu 5002) soŠ Nové Město na
Moravě nová kiosková trafostanice VN/NN a podzemní kabelové vedeni VN a NN.
—

V.
Přechod vlastnického práva
Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího vkladem vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním
pracovištěm Ždär nad Sázavou s právními účinky k okamžiku kdy návrh na povoleni
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí došel příslušnému katastrálnímu
úřadu. Současně s přechodem vlastnického práva přecházejí na kupujícího i veškerá
práva a povinnosti vyplývajici z vlastnictví předmětu koupě, nebezpečí jeho zničeni nebo
poškozeni a práva na užitky.
2.

Smluvní strany se dohodly, že správnl poplatek za vklad do katastru nemovitosti uhradí
kupující. Smluvní strany se dohodly, že náklady na vyhotovení této smlouvy hradí
prodávající.

3.

Ve smyslu ust I odst I zákonného opatření Senátu Č. 340/2013 Sb., o dani z nabyt!
nemovitých věci, v jeho platném zněni, je poplatníkem daně z nabyti nemovitých věcí
nabyvatel (kupující).

4.

Návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitost!, podá
prodá vaj!ci, k čemuž jej kupující podpisem této smlouvy zmocňuje, jako i k případným
jednáním provázejícím zpětvzet doplnění či další kroky směřující k docílen! zápisu
práva dle této smlouvy.

5.

Pro případ, že by příslušný katastrální úřad pravomocně zamítl návrh na povolení vkladu
vlastnického práva kupuj!cího dle této smlouvy nebo v případě pravomocného
rozhodnuti o zaslaveni řízeni o návrhu na povaleni vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitosti, se smluvní strany zavazuji uzavřít ve lhútě 3 měsíce ode dne
právní moci rozhodnutí, jimž byl zamítnut návrh na povolení vkladu vlastnického práva
kupujícího nebo rozhodnuti, jimž bylo řízeni o návrhu na povoleni vkladu vlastnického
práva kupujícího do katastru nemovitost! zastaveno, novou smlouvu shodného obsahu,
v níž budou odstraněny vady, chyby a jiné skutečnosti, které vedly k vydáni zamítavého
rozhodnutí nebo zastavení řízení. Toto ujednání a závazky z něho pro smluvní strany
vyplývající považuji smluvní strany za ujednáni o smlouvě budoucí ve smyslu ust.
1785 a násl. občanského zákoníku. Pro případ bezdůvodného porušeni povinnosti
stanovené v tomto ustanoveni si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 1.000,KČ za každý i započatý den prodleni.
Vl.
Závěrečná ustanoveni
zasedáni Zastupitelstva města Nové
Tato smlouva byla projednána na
schválen usnesením přijatým pod
a
Město na Moravě konaném dne
Město tímto rovněž prohlašuje, že záměr prodeje byl zveřejněn na
č..J ‚ZM/20
úřední a elektronické úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě ve dnech
.
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Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru prodávajícího kupující výslovně prohlašuje, že
je s touto skutečnosti obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů prodávajícím
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni
pozdějších předpis(i, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazuj 2e obchodní a technické informace,
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupni třetím osobám bez písemného souhlasu
druhé strany a nepoužl tyto informace kjiným účelům, nežje kpinění podmínek smlouvy.
3. Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů
Q}néna a př:]men adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, rodného čísla, telefonního
čísla) obsažených v této smlouvě prodávajícím (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze
pro účely vedeni evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města
a zveřejněni rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje
obsaženy, tj všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků
právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány,
s výjimkami stanovenými zvláštními zákony Kupující si je zároveň vědom svých práv
podle 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se změně některých
zákonů, ve zněni pozdějších předpisů.
4. Kupujíc! dále souhlasí s tím, že ze strany prodávajícího bude, resp. může být, při
dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaju a
o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její
část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
5.

Kupující podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv die
zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (TMzákon o registru smluv‘9.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejněni této smlouvy v centrálním
registru smluv podle zákona Č. 340/20 15 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“)
je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavřeni smlouvy odeslat k uveřejněni v registru smluv.
7. Smluvní strany shodně pmhlašuj že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

6.

8.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řidl příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

9. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno
vyhotoveni obdrží kupujíc!, dvě vyhotovení prodá vajlci a jedno vyhotovení bude
doručeno příslušnému katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na zahájeni řízení o vkladu
vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitosti.
10. Smluvní strany prohlašujL že si smlouvu přečetly, že souiilasi sjejím obsahem a že tato
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejněni v centrálním registru smluv.
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V Novém Městě na Moravě dne

V Novém Městě na Moravě dne

Kupující:

Prodávající:

Ing. Martin Čemý
jednatel

Micha! Šmarda
starosta

Pa ve! Prokop
jednatel
Koneckupnísmlouvy
a pokračování Smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Či. III.
prodávajícího
budouciho
Závazek
Budoucí prodávající prohlašuje, že nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy (předmět
koupě) k dnešnímu dni nepřeved) ani nepřevede po dobu trváni této smlouvy na třeti osobu
(osoby) ani je nezatížil a nezatíži právy třetlch osob bez předchozího písemného souhlasu
budoucího kupujícího, kromě závazku zřídit na základě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeni
služebnosti ze dne 6.1.2016 uzavřené mezi městem Novým Městem na Moravě jako
budoucím povinným z věcného břemene a Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným z
věcného břemene věcné břemeno služebnost inženýrské sítě pro E. ON Distribuce, as.
pro stavbu 5001) soš Nové Město na Moravě- přípojka VN k cizí TS Učiliště úprava
stávajícího venkovního vedeni VN ve stávající trase a pro Kraj Vysočina pro stavbu 5002)
soŠ Nové Město na Moravě nová kiosková trafostanice VNINN a podzemní kabelově
vedeni VN a NN vii příloha č. 2 a 3 budoucí smlouva /vyjádřenl města k záměru.
-

-

—

-

Čl. IV.
Ostatní ujednáni
Smluvní strany se dohodly, že řádná kupní smlouva dle Čl. II. této smlouvy o smlouvě
budoucí kupní bude uzavřena za podmínky, že před uzavřením řádné kupni smlouvy budou
uzavřeny a podány Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu pracovišti Žďár nad
Sázavou k zavkladovánf práv řádné darovací smlouvy na pozemky pod budoucími
inženýrskými sítěmi (především komunikacemi) v lokalitě Nad Městem IV. uzavřené mezi
městem jako obdarovaným a příslušnými vastniky dotčených nemovitosti a současně
bude uzavřena řádná kupní smlouva na zrealizovanou infrastrukturu (SO.1, 50.2, 50.6).

Čí.Vi.
Závěrečná ustanoveni

6

J
1 Tato smlouva byla projednána na 11. zasedáni Zastupitelstva města Nově Město
na Moravě konaném dne 13.6.2016 a schválena usnesením přijatým pod č.1 lil 1/ZM/201 6í2.
Město tímto rovněž prohlašuje, že záměr prodeje byl zveřejněn na úřední a elektronické
úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě ve dnech 4.3.- 22.3.2016.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru budoucího prodávajícího budoucí kupujicl
výslovně prohlašuje, že je s touto skutečnosti obeznámen a souhlasí se zpracováním svých
údajů budoucím prodávajícím s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve zněni pozdějších předpisC, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmlnek vyplývajících z přislušných právních
předpisů, zejména zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacim, ve zněni
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které
jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupnI třetím osobám bez písemného souhlasu druhé
strany a nepoužiji tyto informace kjiným účelům, než je k plněni podmlnek smlouvy.
3. Budoucí kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých
osobních údajů Uména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, rodného
čísla, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě budoucím prodávajícím (příp. jeho
zaměstnanci), a to pouze pro účely vedeni evidence a majetkoprávní agendy, projednáni
v orgánech města a zveřejněni rozhodnutI těchto orgánů, uzavřeni smluv, apod., ve kterých
jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně
účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány,
s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Budoucí kupujici si je zároveň vědom svých
práv podle 512 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnich údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Budoucí kupujici dále souhlasí s tím, že ze strany budoucího prodávajícího bude, resp.
může být, při dodrženi podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, zveřejněna tato
smlouva, její část nebo dílčí informace týkajici se této smlouvy a jejího plněni.
5. Budoucí kupující z věcného břemene podpisem této smlouvy souhlasí s jejim uveřejněnim
v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“).
6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejněni této smlouvy v centrálním
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnich podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv‘) je město
Nově Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 30 dnů od uzavřeni smlouvy odeslat k uveřejněni v registru smluv.
7. Smluvní strany shodně prohlašuji, že žádné ustanoveni v této smlouvě nemá charakter
obchodnlho tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řidl přisíušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
9. Tato smloua byla spsána ve čtyřech vyhotoveních s platnosti origipálu, z nichž po dvou
vyhotoveních obdrží po jejím podpisu každý z účastníků této smlouvy.
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojuji své podpisy.
7

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnostt
dnem jejího uveřejněni v centrálnim registru smluv,
Přilohy:
Č. 1 Situačnl plánek pozemků
Č. 2— Kopie Smlouvy o budouci smlouvě o zfizeni služebnosti ze dne 6.1.2016 se zákresem
včetně kopie vyjádřenI města kzáměru ze dne 6.11.2015
—

V Novém Městě na Moravě dne

20.

o.

V Novém Městě na Moravě dne
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Budoucl kupujici:

Budouci prodávajíci
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Ing. Martin č6mý
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jednatel
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
uzavřená podle ustanoveni 1765 ve spojeni $ 1257 a násl zákona
Č. 8912012 Sb.,
občanský zákoník,

mezi těmito smtuvnimi stranami‘
Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 58733 Jihlava
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřim Běhounkem
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast
majetku
dopravy a silničního hospodářství
iČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti
a
Město Nové Město na Moravě,
se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, 592 31
zastoupeně starostou města Michalem Smardou
iČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovni spojeni: Komerční banka, a. s.
Č. ú.: 19-122475110100
na straně budoucího povinného ze služebnosti
takto:
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Budoucí povinný ze služebnosti je na základě zákona č. 172/1991 a návrhu
na zápis
některých nemovitých věci z majetku ČR do vlastnictví obci, dále na základ
ě Kupní smlouvy
ze dne 31. 3. 1995, Smlouvy směnné ze dne 9. 11‘ 2009 a na základě
Souhlasného
prohlášeni o nabyti vlastnictví ze dne 17. 2. 2005 výhradním vlastní
kem pozemku par. Č.
203611 v katastrálnšm územl Nové Město na Moravě a obci Nové Město na
Moravě (dáte jen
pozemek) Předmětný pozemek je zapsán u Katastrálního ůřadu pro Vysoč
inu, katastrální
pracoviště Žďár nad Sázavou v katastw nemovitostí pro uvedené k. Ú. obec
a
na LV 1.
2 Budoucí oprávněný ze služebnosti má v úmyslu vybudovat a provozovat na
pozemku stavbu
„Kiosková trafostanice podzemni vedeni VN‘ (dále jen „stavbť). Rozsah
a umístění stavby
je orientačně vyznačen nákresem trasy na snímku mapy, který tvoři nedílnou
součást této
smlouvy.
—

3. Budoucí povinný ze služebnosti souhlasí se stavbou na pozemku Pfl
realizaci stavby
je budoucí oprávněný ze služebnosti povinen šetřit majetek vlastníka
pozemku. Dále
se zavazuje, že výkopové práce a uvedení pozemku do původního stavu budou
realizovány
v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu řirody akrajiny.

I

4

Budoucí oprávněný ze služebnosti se výslovně zavazuje, že do 90 dnů
ode dne vydáni
kolaudačního souhlasu předlož! budoucímu povinnému geometrický plán,
kterým bude
služebnost zaměřena. Geometrický plán se nesmí významně odchýlit
od snímku mapy, do
kterého byt zakreslen rozsah a umlstěnl stavby. Budoucí oprávněný i budouc
í povinný
se touto smlouvou zavazuji, že neprodleně po předloženi geometrickéh
o plánu přistoupí
iJa

0M 1138/2015

k uzavřeni smlouvy o zřízeni služebnosti
, jejíž podstatné náležitosti jsou uveden
y v článku II.
této smlouvy. Nedodržení této lhůty nem
á za následek zánik práva na uzavře
zřízeni služebnosti.
ni smlouvy o

Článek II.
Podstatně náležitosti smlouvy o zříz
ení služebnosti
1. Smluvní strany se dohodly, že smlo
uvou o zřízení služebností bude zříz
ena služebnost
užíváni pozemku, ve prospěch oprávn
ěného, spočívajíc! ve zřízeni a provozov
áni stavby
na pozemku.
2. Oprávněný ze služebnosti má v souv
islosti se
vjíždět na pozemek, uvedený v či. I. odst. zřizením a provozem stavby právo vstupovat a
1. této smlouvy, za účelem prohlídky a
stavby. Rozsah služebnosti bude stan
údržby
oven geometrickým plánem, který na
svůj náklad
pořídí oprávněný. Uvedený geometric
ký plán bude nedílnou součásti smlo
uvy o zřízeni
služebnosti.
3. Oprávněný právo odpovídající služ
ebnosti přijme a vlastník pozemku
bude povinen toto
právo strpět.
4. Služebnost se sjednává bezplatně.
5. Správní poplatek za vklad práva odpovída
jícího služebnosti uhradí oprávněný.
6. Služebnost bude sjednána na dobu neur
čitou.
7. Smluvní strany berou na vědomí,
že právo odpovídající služebnosti nab
ude oprávněný
vkladem práva s právními účinky k okam
žiku podáni návrhu na vklad do kata
stru nemovitosti
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, kata
stráiniho pracoviště Žďár nad Sázavou.
Článek
Povinnosti budoucího oprávněného při Hl.
zřízeni, provozování a údržbě stavby
I. Budouci oprávněný se zavazuje ozná
mit bud
na pozemku budoucího povinného, ke kter oucímu povinnému každý zásah a účel zásahu
ému je oprávněn z této smlouvy a šetři
t co nejvíce
jeho majetek. Pokud z důsledku exis
tence služebnosti vznikne výstavb
ou, údržbou a
opravami stavby, ze strany budoucího
oprávněného, ale i nezaviněně, tj. provozní
straně vlastníka zatěžované nemovito
sti škoda a znehodnocení pozemku, pon závadou,
ese
na jejich odstraněni budoucí oprávněný, příp
adně zajisti nápravu v plném rozsahu. náklady
2. Budoucí oprávněný se zavazuje,
že stavba bude vybudována dle schvále
né projektové
dokumentace.
3. V případě, že nebude budoucím opr
ávněným ze služebnosti do tří let
od podpisu této
smlouvy započata stavba, uvedená
v článku I. bod 2., na uvedeném pozemku
, ruší se tato
smlouva o udoucí sml9uvě o zřízeni
služebnosti od samého počátktL

213
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Článek IV.
Závěrečná ustanoveni
1. Skutečnosti ve smlouvě bllže nespecifikované se řidl příslušnými ustanoveními zákona
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou výtiscich je určeno
pro budouclho oprávněného a budoucího povinného.
3. Podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti oběma smluvními stranami
vzniká budoucímu oprávněnému právo realizovat uvažovanou stavbu na pozemku.
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
smluvnlmi stranami.
5. O uzavřeni smlouvy o budoucí smlouvě o zřlzení služebnosti bylo v souladu s ustanovením
536 odst. 1 písm. a) zákona č. 12912000 Sb., o krajích, ve zněni pozdějších předpisů
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0609107/201 5/ZK dne 15. 12. 2015.
6. Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. 16 konané
dne 7. 12. 2015 a schválena pod Č. 18/18/RM/2015 programu.
7. Budouci povinný výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina
8. Smluvní strany této smlouvy prohlašuji, že si smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti přečetly, že je uzavírána po vzájemném projednáni, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojuji podpisy svých zástupců.

V Novém Městě na Moravě dne
Za budoucího povinného
—

V Jihlavě dne
Za budoucího oprávněného

6. Ci 1W3
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roj Vysonna
Žižkova 57, 5137

Michal Šmarda
starosta

Jihlaun

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství
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Nové Město na Moravě
míslostarosla města

Vratislavova nmČ.t( I OJ.
39231 Nově Mailu ni MormvČ

KABEL- PROJEKT
Ivan Vávra
Vídeňská 1501121
6l900Bmo
Vit dopis značky/za dne

1030025053 I

Nile značka

VyfizujeRinka
SInrtIzn%a ‚ 566598312

MIJNMNMI
3652612015

Nově M6siu na Moravě
06.11.2015

Vyjádření města ke stavebnímu záměni
9001) soš Nové Město na NLiravě přípojka VN k cizí TS Učilišt
ě (úprava stávajícího
venkovoiho vedení VN ve stávající base (Investor RON Distribuce
as.)
9002) soš Nové Město na Moravě nová kiosková trafostanice VNINN
a podzemní kabelové
vedení VN a NN (Investor Kraj Vysočina)
—

-

—

Vážený pane,
dne 27.10.2015 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření města k územn
ímu řízení stavebního záměru
5001) soš Nové Město na Moravě přípojka VN k cizí TS Učiliště (úprav
a stávajícího venkovního
vedení VN ve stávající trase (investor BON Distribuce as.)
5002) saš Nové Město na Moravě nová kiosková trafostanice VNINN
a podzemní kabelové
vedení VN aNN (investor Kraj Vysočina).
-

-

-

Město Nové Město na Moravě, na základě stanovisek předložených dotčen
ými správci města,
s předloženým záměrem souhlasí a požaduje dodržení níže uvedených podmí
nek jednotlivých
správců majetku města.
SDráva nátnlch komunikací (MK)
Komah na správce Petr PtJJeL odbor investic ti správy majetku
tet :+420 566598 SSZ mob.:+420 724775894, emaWpenptacek@m

e,ummnta

Bez připomínek.
Správa veřejného osvětlení (VOJ
Kontakt na správce: Vladimír DobiáL odbor investic ti správy majeK/w
tel :+420 566598354, mob.:+420 724947762, email: WadimIrdobi
as@meannmm.cz
V rámci předloženého zákresu sdělujeme, že na zakreslené dflěí Části dotčen
ého pozemku p4.
203611.2035/1 kú. Nové Město na Moravě, se nenachází zařkení VO
v majetku a správě měn

TEflON
566598300

FAX
566598305

E-MAL
posIanmnncz

HANKO VNK SPOJENI
KB žat nit Slzavou
64. 19-1224751RH00

iČ iDiČ
00294900
(200294900

I3ŘEDNL DNY
Po,St r-tV‘
Čtr- 14“

y
r

w

‚

Správa odoadoyěbo hosuodáhtví
p4 odbor Investic a správy majetku
Kontakt na správce Marcela Kratochvflo
nmnm.cz
895, email:mawela.kratochvilova@mea
tel :+420 566598 358, mob.:+420 724 775
o
rn*kládáno v souladu se zákonem Č. 185/200K Sb.,
lady o
S odpady vzniklými v rámci stavby bude
Dok
12.
obecně závaznou vyhláškou města Č. 4/20
odpadech, ve znění pozdějMch předpisů a
loženy ke kontrole.
likvidaci odpadů hudou na požádúnI před
Správa snor(pvlš(‘ u hřišť
Qovd, odbor investic a správy inajtiku
Kontakt na správce Marcela Kratochv
tc
895, enwil:rnaweWkratochvilova@meu.nnmn
775
724
20
:+4
.
‚nob
358,
598
565
20
:44
tel
Bez připomínek.

Správa bytového majetku
odbor iii veslic a správy majetku
Kontakt na správce : Marcela Kraiochvulov4 ,
895 emaikmarcela.kratochvilova@meu.nmnm.cz
tel :+420 566598 358, mob+420 724 775
Bez připomínek.
Správa veřejné zeleně
W, odbor investic a správy majetku
Kontakt na správce Ing. Bohumil Dust
845 269, email:bohumiI.dostal@meu.nmnm.cz
tel :+420 566598356, mob.:+420 725
tj .2,5 ni od
ochranné pásmo kořenového systému dřevin
pové
t
Při realizaci stavby požadujeme zachovat
není technicky možné, požadujcnz pwvádě výko
paty kmene. Pokud to z nějakého důvodu
ženo ochranné
skutečnost, že v tomto případě nebude dodr
m
na
ede
ohl
s
ato
ě
ručn
adně
výhr
e
prác
před
V případě užívání ploch veřejné zeleně, bude
povolení
pásmo dřevin, jejich kořenového systému.
o
dáno
požá
li
Mě
a
měst
tku
investic a správy maje
oru
Odb
í
na
prac
h
bníc
stave
jením
tranství
zahá
h veřejné zeleně. Za užívání veřejného pros
ploc
tví,
trans
pros
o
jnéh
veře
ání
užív
zvlášbimo
umístění skládek
umístěni stavebních nebo reldamnkh zařízení,
pro provádění výkopových
to na Moravě
Měs
é
Nov
a
písmeno a) až 1) vyhlášky měst
nebo stavebních maeriMů se podle 61.6
iny a druhu
e
skup
podl
Yden
k ve výši 4,- až 50,- KčIm
Č.Q2014 o mktnfch poplatcích platí poplate
zvláštního užívání.
stavu vč.
veřejné zeleni bude uvedena do původního
Místo výkopu a dotěená plocba stavbou ve
nem.
zhutnění a oseta kvalihimm travním seme
vydáno nejdéle s
in, které si vyžaduje povolení, toto musí být
Bude-li při realizaci nutné kácení dřev
územním rozhodnutím..
—‚

Správa vodnflw hospodMství
investic a správy majetku
Kontakt na správce : Miloš Hemw, odbor
725513, enwibmiZos.hemza@meu.nmnm.cz
tel :+420 566598352, mob.:+420 606
odářství
nejsou dotčena zařízení ve správě vodního hosp
rem
zámě
ým
ložen
Před
k.
míne
připo
Bez
města

2

-4

Srávs nebytového tondu města
Kornaki na správce Ing. Radek Ria
, odbor investic ti správy majetku
tel :+420 566598 36B mot,.: +420
723 190 997, email:radekla@me
q.nmnm,cz
Bez připomínek.
Správa inrormačního systému mLta
Kontakt na správce : ZĎyněk Grep!,
oddělení infonnatiky
tel :+420 566 598 390, mob.:+4
20 602 553 996, email:zbynekg
rtpl@meu.nmnn,.cz
Po ukončení stavebních pratt pož
adujeme, dle vyhlášky města Ď.
212015o digitální technické map
města, zaměřcni výškového i poloho
ě
pisného stavu v digitÁlní form
ě ve
jeho pkdání správci Qddčlen( info
rmatiky MM.! Nové Město na Mo fonnátech dgn nebo shp a
ravě, který potvrd( převzetí
zaměřeni pro účely dokončeni přís
lušných řízen! vedených v této věc
í Odborem stavebním a
životnlbo pmstkdt Měli Nové Mě
sto na Moravě.
Majetková správa
Kontakt na správce ing. Taťána
Vinklerová, odbor investic a spr
ávy majetku města
tel +420566598355, email:tatana.
vinkkrova@meu,nnmacz
V případě. že budou záměrtm dot
čeny pozemky ve vlastnictví měs
ta, nutno uzavřít smlouvy o
budoucích smlouvách o zřízení
VB.
Územní plánování
Kontakt na správce Ing. arch. Jos
ef
re! :+420 566598 404 mob.:+ 420 Cocel4 odbor sta vebn(a životnwpms:řed(
721 956 730, emaU:josefcactk@
me,tnnmntcz
Záměr není v mzpom s platným Úze
mním plánem obce Nové Město
na Moravě.
S pozdravem

Stanislav Martk
místostarosta města

i1 vědomí: Městský úřad Nové Město na Mo
ravě, odbor sž, Vratislavovo
Města na Moravě
ním. 103, 59231 Nové
3

