
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Rady města

konané dne 16.9.2019

Přechod pro chodce u Knězovce - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na umístění 
kabelu a stožárů osvětlení

Předmětem tohoto materiálu je projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění 
napájecího kabelu a stožárů se svítidly pro osvětlení přechodu a přilehlých částí komunikace ul. Maršovská na 
pozemcích kraje Vysočina. 

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro uložení kabelu a stožárů osvětlení v rámci 
stavby "Úpravy přechodů pro chodce v NMnM - ulice Maršovská (u Knězovce)" mezi Krajem Vysočina 
jakožto budoucím povinným a městem Nové Město na Moravě jakožto budoucím oprávněným v souladu s 
přiloženým návrhem.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Vyjádření: Odbor INV doporučuje schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení skužebnosti pro uložení kabelu a stožárů osvětlení do pozemků 
kraje Vysočina v rámci připravované stavby "Úpravy přechodů pro 
chodce v NMnM - ulice Maršovská (u Knězovce)".

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Součástí připravované stavby "Úpravy přechodů pro chodce v NMnM - 
ulice Maršovská (u Knězovce)" je i úprava a doplnění osvětlení přechodu 
a přiléhajících částí vozovky dle příslušných norem (napájecí kabel, 
protlak, stožáry se světelnými body). Převážná část těchto rozvodů a 
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stožárů bude umístěna na pozemcích, které jsou v současnosti v majetku 
kraje Vysočina. Pro získání povolení stavby je nutno podle aktuální 
legislativy vedle souhlasů vlastníka a správce pozemků získat i rozhodnutí 
o uložení sítí, pro které je podkladem m.j. i předkládaná smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. K celé stavbě vč. onoho umístění 
zařízení se již dříve kladně vyjádřili jak vlastník pozemků kraj Vysočina, 
tak jejich správce KSÚS, avšak je nutné postupovat v souladu s 
požadavky platných legislativ a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti pro uložení kabelu a stožárů osvětlení v rámci stavby "Úpravy 
přechodů pro chodce v NMnM - ulice Maršovská (u Knězovce)" schválit 
a uzavřít. 
Po dokončení stavby bude zpracován geometrický plán a majetkové 
záležitosti dořešeny.

Materiál obsahuje: Příloha - 1. návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
(Veřejná)

Materiál projednán: s odborem správy majetku

Přizváni:
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