
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 7.6.2021

Smlouva o zřízení služebnosti VO Maršovice

Radě města je předkládán návrh na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro stávající položený kabelový 
rozvod veřejného osvětlení  v rámci zkolaudované stavby  "Maršovice, rekonstrukce  veřejného osvětlení  - el. 
kabel veřejného osvětlení"  na parc. č. 250/4 v katastrálním území  Maršovice u Nového Města na Moravě a obci 
Nové Město na Moravě.  Při  pokládání  kabelového  rozvodu veřejného osvětlení došlo k souběhu i  ke křížení  
silnice  II. třídy č. 354  pozemek parc. č. 250/4 v katastrálním území  Maršovice u Nového Města na Moravě, 
který je v majetku  Kraje Vysočina , se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.  

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, kterou  zřizuje  povinný  ze služebnosti Kraj Vysočina, se sídlem v 
Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ 708 90 749 služebnost užívání části pozemku parc. č. 250/4 v 
k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě ve prospěch oprávněného ze 
služebnosti města Nové Město na Moravě IČ 00294900), spočívající ve zřízení a provozování kabelového 
rozvodu veřejného osvětlení v rámci zkolaudované stavby "Maršovice, rekonstrukce  veřejného osvětlení - 
el. kabel veřejného osvětlení" na pozemku parc. č. 250/4 v katastrálním území Maršovice u Nového Města 
na Moravě tak, jak je vymezeno v geometrickém plánu č. 310-52/2020 ze dne 19.10.2020 a návrhu 
smlouvy uvedených v přílohách materiálu. Právo zřízení služebnosti se sjednává bezúplatně, a to na dobu 
životnosti zařízení.    

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Vladimír Dobiáš

Vyjádření: Odbor investic města doporučuje Smlouvu o zřízení služebnosti pro 
stávající položený  kabelového rozvod veřejného osvětlení schválit. 

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Smlouva o zřízení služebnosti  pro provozování stávajícího  kabelového 
rozvodu veřejného osvětlení  umístěném na části  pozemku parc. č. 
250/4 v katastrálním území Maršovice u Nového Města na Moravě, která 
se zřizuje mezi stranou povinnou ze služebnosti (Kraj Vysočina , se 
sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ 708 90 749) a stranou 
oprávněného ze služebnosti (město Nové Město na Moravě IČ 00294900) 
je předkládána Radě města v souladu se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu "Maršovice, rekonstrukce  
veřejného osvětlení", která byla v minulosti projednána na 
zasedání Zastupitelstva města číslo 3 konaného dne 23.3. 2015  a 
schválena usnesením přijatým  pod bodem č. 17/3/ZM/2015 a Rady Kraje 
Vysočina konané dne 25.11. 2014 se schválením usnesení pod bodem 
2098/35/2014/RK. Předkládaná Smlouva o zřízení služebnosti zajišťuje 
městu právo vstupovat a vjíždět na pozemek parc. č. 250/4 v 
katastrálním území  Maršovice u Nového Města na Moravě, jeho užívání 
spočívající ve zřízení a provozování  kabelového rozvodu veřejného 
osvětlení. Právo služebnosti k uvedenému pozemku se sjednává 
bezúplatně, a to  na dobu životnosti zařízení.

Materiál obsahuje: Příloha - Smlouva o zřízení služebnosti (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán č.310-52/2020 ze dne 19.10,2020 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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