
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 14.9.2020

Dispozice s majetkem- výpůjčky mezi Krajem Vysočina a městem + věcné břemeno (okružní 
křižovatka II/360, II/354 Masarykova)

V návaznosti na uzavřenou Smlouvu o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce "II/360, II/354 
Nové Město na Moravě - okružní křižovatka" ze dne 8.4.2019 uzavřenou mezi krajem Vysočina a městem (viz. 
příloha), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zajištěním přípravy a 
realizace této akce, přistupuje město a kraj k uzavření smluv o výpůjčkách a smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení VB (město oprávněný), neboť akce bude probíhat na pozemcích města i kraje.

I. Rada města schvaluje

1. uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo 
nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 jakožto půjčitelem a Krajem Vysočina, se sídlem 
Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem jsou částí pozemků p.č. 

308 (cca 135 m2) - trvalý zábor,  p.č. 358 (cca 11 m2) - trvalý zábor, p.č. 367/1 (cca 43 m2) - trvalý 

zábor, p.č. 382 (cca 60 m2) - trvalý zábor, p.č. 1095 (cca 1 m2) - trvalý zábor v k.ú. Nové Město na 
Moravě - dle přílohy č.1, a to za účelem realizace stavby "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - 
okružní křižovatka."

2. uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo 
nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 jakožto vypůjčitelem a Krajem Vysočina, se sídlem 
Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749, jakožto půjčitelem, jejímž předmětem jsou částí pozemků 

p.č. 136/4 (cca 195 m2 - dočasný zábor a cca 270 m2 - trvalý zábor),  p.č. 1058/1 (cca 13 m2) 

- dočasný zábor, p.č. 1086 (cca 124 m2 - dočasný zábor a cca 195 m2 - trvalý zábor)  v k.ú. Nové 
Město na Moravě - dle přílohy č. 1 a č. 2, a to za účelem realizace stavby "II/360, II/354 Nové Město 
na Moravě - okružní křižovatka."

3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v povinnosti 
povinného z věcného břemene -  Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: 708 90 749,  trpět 
na částech  pozemků p.č. 1086, 136/4 a 1058/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění inženýrských 
sítí v souvislosti se stavbou "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka" v rozsahu 
vymezeném v situačním plánku dle přílohy č.2, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene 
- města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 
900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou, a to na dobu, po kterou bude oprávněným 
provozována stavba na pozemcích povinného a bezúplatně.
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Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Ze strany odboru SMM je doporučováno schválit předkládaný návrh. rhu 
usnesení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Při realizaci předmětné investiční akce budou dotčeny jak pozemky 
města, tak Kraje, a to záborem trvalým a dočasným. U trvalých záborů 
budou po dokončení akce pozemky vzájemně majetkově vypořádány, a 
to vzájemnými dary. U pozemků dotčených dočasnými zábory bude po 
dokončení uzavřená smlouva o zřízení věcného břemene (jedná se o 
pozemky dotčené inženýrskými sítěmi).

Návrh usnesení dle bodu I. položky 1.:
Záměr města dát do výpůjčky předmětné pozemky byl zveřejněn na 
úřední desce ve dnech 20.7. - 5.8.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - Smlouva o společném postupu (Veřejná)
Příloha - příloha č.1 (Veřejná)
Příloha - příloha č.2 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:

Page 2 of 2Návrh usnesení RM 14.9.2020

10.09.2020https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk


