
Dipl. Ing. Libor MEDUŇA 

STAVEBNĚ EXPERTIZNÍ, ZNALECKÁ 
A PORADENSKÁ KANCELÁŘ ZNALCE 

ZNALEC dle zákona 254/2019 Su. 

ZNALECKÝ POSUDEI( 

č. 2370-73/18 

o obvyklé ceně věcného břemene práva zřízení, provozov;íní a užívání (opravy ;l údržba)
distribuční soustavy - kabelového vedení a trafostanice NN v hudovč č.p. J na části pozemku 

parcely č. l v k.ú. Mčsto Brno, ohcc Brno, ol<res Brno-mčsto. 

Objednavatel znaleckého posudku: 

Účel znaleckého posudku: 

YPM Service s.r.o. 
Mezihoří 67 
6ú'-l J4 Moravské K11ínicc 

určení obvyklé ceny včc110ho břemene 

Dle z;Hrnm1 č. 151/1997 Sb., o occ11ovúní nrnjctku ve znční z�íkonil č. 121/2000 Sh., č. 237/2004 
Sb., č. 257/2004 Sb., č. 29(>12007 Sb., č. 188/2011 Sh., č. 350/2012 Sh., č. 303/2013 Sh., 
č. 340/2013 Sb., č. 3-t-t/2013 Sh., č. 228/201-t Sb. ,l č. 225/2017 Sh. a vyhl:lšky MF ('R 
č. -44I/2013 Sb. ve znční vyhl.Hky č. t 99/2014 Sh., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 4-43/2016 Sh. 
a č. 457/2017 Sb., podle stavu ke dni 29.10.2018 znalecký posudek v�'lffacoval: 

7..naleck51 posudek obsahuje celkem 24 slrnn textu včetně titulního listu a příloh. 
Objednatel i se pí·edúvéi ve 2 vyhotoveních a" dalších 2 dodatečných vyholoveníc 
V Kt1řimi 20.1 l .2018 

m IČO. 620 98 721 m 



A. NÁLEZ

I. Znalecký úkol
určení obvyklé cc11y věcného bi·crnene prúvu zf·ízení. pmvozovúní a užívúní (opravy a údržba) 
distribuční soustavy - kabelového vedení a Lral'ostunice NN\' budově č.p. l na části pozemku parcely 
č. I v k.11. Mčsto Brno, obec Brno, okres Brno-město. 

2 Základní informace . 

Název ph::dmčtu ocenéní: Včcnc: bremcno práva umíslční, provozovúní a užívóní distribuční 
soustuvv kabelového NN na pozemku p.č. I v k.ú. Mčsto Brno 

Adresu pi'cclmčtu ocenění: Brno 
602 00 Brno 

LV: 325 
Kraj: Ji homo n.1 vsk ý 
Okres: Brno-město 
Obec: Brno 
Kataslrúlní ú:;,cmí: Mčsto Brno 
Počet oby\·atel: 377 973 

r 
- v 2 Znklacln1 cen.i staveblllho p07.cmku vyJmenovane obec ZCv - 11 461,00 Kc/m

3. ProhJídka
Prohlídka byla provedena dne 29. I 0.20 I 8 za přítomnosti soudního znalce. 

4. Podklady pro vypracovirní znaleckého posudku

- informace o parcele č. I v k.í1. Město Brno 7.c dne 20.1J.2018 - zdroj Č'ÚZK
- geometrický plún č. 778-74/2018 vyhotovil 

a potvrzený KÚ pro .lihomornvský kraj, KP Brno-město dne 15.8.2018 
- pi'íloha ke CP 778-74/2018 - tubulkn parcel dolčcných věcným bí-crnenem 
- Smlouva č. 1030033451 /00 I o smlouvč budoucí o zÍ'ízcní věcného břemene ze dne 19.7.2017
- výřo. z katastrúlní nrnpy 
- objcdná\lrn znaleckého posudku ze dne :23.10.2018
- kolaudační souhlas s užívúním stavby „Brno. Moravské núměslí I. úprava NN'·. pozemky parc.

č. 2. 800, k.ú. IVlčsto Brno. obec Brno - vydal stavební i'1h1d Úřadu městské části města Brna ze 
dne 12.1.20 J 8. právní účinky ke dni 15.1 .20 l 8. 

- K.omcntúř Mf ČR - Věcnú bi'-emenn po I .lednu 2014

S. Vlastnické a evidenční údaje

Viz in!'ormacc o po:t.emku parcely č. 1 v k.ú. Město Brno v pfílo:1.e. 

6. Dokumentace a skutečnost

K pín.lmětnému věc110mt1 břemeni byla pí·cdložena Smlouva o smlouvě budoucí o zHzení věcného 
bfomcne. kolaudační souhlas a geometrický plún č. 778-74/2018 včetně pl'Ílohy- t.j. tabulky parcel 
dott':ených věcným bh.:menern. 
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7. Celkový popis nemovité věci
Ptedrnětné věcné br-crncno pf-eclstavu_je prúvo zřízení_ provcv.ova111 a užív::íní (oprava. obnova. 
výmčna. modernizace nebo zlepšení její výkonnosti a odstranční) distribuční soustnvy - kabelového 
vedení a trafostanice NN v budově čp/če 1 /26 (Moravsld galerie) na čústi pozemku parcely č. I v 
k.l'.1. Město Brno. obec Brno. okres l�rno-rnčsto.
Pozemek dotčený věcným bi"cmencm je charakteru zaslnvčné plochy a núdn-Jří ve stí'edové č;:ísti
mčstn Brna na ulici Běhounská.
Věcné břemeno _je 7.f'izovi1110 úplatně.
Včcné břemeno je zřizové.Íno v rozsahu dle pf-ecllo:1.eného geometrického plúnu č. 778-74/2018 a
tabulkové přílohy. Pr::ívo věcného br-ernene je zři:1.ovúno na dobu neurči lou.
Oprávněn)', z věcného br·ernene je
E.ON Distribuce. a.s .. r./\.Gcrslncra 2151 /6. 370 49 Č'cské Buclč,iovice (TČ':28085400) zastoupcnú
E.ON Česká republika. s.r.o .. r.A.Gcrstncra 2151 /6. :no 49 České Budčjovice ( JČ':2573359 I)
Povinným z věcného bf-cmcnc jsou vlastníci dotčeného pozemku parcely č. 1 v k.LI. Mčsto l�rno - ,·i/
pr-íloha.
J >r-i stanovení nóhrady jsou pozemky posu1.m·úny dk skutečného, yu;i.ití.
Dic příslušného geometrického plónu \' k.ú. Mčsto Brno je plocha po7cmku dotčeného včcným
břemenem núslccl ují cí:
- p.č. 1 (zastavěnú plocha a núdvoři) - 17.00 111

2
• délka \\.:clení 7 m.

Ocenění je provedeno metodikou stanovení ročního u:titku. 
Pro stanovení obvyklé ceny včcného bi·emenc je použita metoda v:"1nosového ocenění t1v ... vččnnt1 
rentou" - t.j. výnosové ocenění pr-i ročním užitku kapitalií'.ovaného mírou kapitali/acc. 

Ocenění je provedeno metodikou stanovení ročního u:1.itku. a to jako procentní podíl z ceny určené 
dle oce11ovacího pkclpisu t.j. 7.Úkona č. 151 /97 Sb. ve znční platných pi·edpisC1. Metodika je popsána v
Komentáři Mr Č'R Včcná bf-ernena po 1.lcclnu 2014 vydaného dne 29.3.20 I 6 Mr ČR. kde podíl 1 

ceny stavebního pozemku je stanoven ve výši 4-8 %. 
7, hlediska situování pozemků. jejich charakteru a využitelnosti je při occnční použitél sazba 8 %. 

( 8. Základní pojmy a metody occnční
Pr-i stanovení núhrndy Zél zi'ízcní včcného hr-emenc \')'ChÚ7.Ílll z obvyklé hodnoty včcného břemene. 
Náhrada je vyjáclf'ením cenové nabídk) smluvních stran. klení je kompromisem mezi cenou včcného 
břemene _jako užitkem oprávnčného a cenou \'Čcného břemene _jako zánid). kterú nejčastěji běžnč 
:,:nchoclnocu_je ncrnovitost povinného - pf·itorn nejde o aritmetický prumčr. 

a) Metoda ocenční včcného hf-emcnc jako u:1.itku oprúvnčného :
.Jde o stnnovení mí hrady. klení by při rnči'enč kompenzovala új 111 u povinného, tj. čústky. k tení by
uložena na odpovídající úrok v budoucnu generovala čústku kompem.ující újmu povinného. Jde
prakticky o ocenění V)'nosové - roční u1.itck kapitalirnvaný mírou kapitalizélce. Pro Lolo ocenění platí
základní vtahy tzv ... vččné renty"':

Cm = U /u * 100 '�,

kde : Cvn -
u 

cena včcného břemene 
= roční U7.itek 

u - míra kapilali:,:acc
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Stanovení ročního uJ.itku : 

1) Roční užitek lze obecně stanovit jako obvyklé nújenrné v místě. čase a ve vztahu k typu
nemovitosti, ke které se včcné bi"cmcno váže. Vychúzí se bb.nč 7 doložených či realizovaných
nújemních smlu\' na obdobné druhy majetku. pí·ípadně z realitních nabídek prnnújmu.
2) Roční užitek lze stanovit simulo,·t1ným rn.\jcrnn)'m na i':tkladě procentního podílu 7. obvyklé ceny
pozemku stanovené cenou z ct:nové mapy obec, pr-ípadnč procentem z ceny zjištčné dle zúkona O
oce11ovúní majetku.č. 15 l / 1997 Sb.

Z duvodu absence dostatečné datah,íze aktuúlních obvyklých pronájmu obdobných pozemků 
v místě a blízkém okolí .ic zvolen druhý zpusob stanonní ročního užitku s úvahou 
simulovaného mí.jmu. 

Určení míry kapitalizace 
Použitú míra kapitalizace je pí·i výpočtu výnosového i'.pi"1sobu ocenění včcného br·emcnc velmi 
citlivou položkou. Při nedostatku databúze míry kapitalizace z reúlných proclejú _je V)'Chodiskem pro
stanovení reálné mír) kapitalizace bčžné úrokovúní peněžních ústavů s pf·ípočtcm rizikOV)1Ch 
pi·in.1;i.ek. které však nesmí být duplicitní s riziky zahrnutými do ročního užitku. 

b) IVletoda ocenění věcného břemene jako l'.1jrny povinného:
Jde o vyjú<.Hení čústky (núklndu), kterou by bylo nutno vynaloJ.iL aby věcné br-emeno nebylo nutno 
zřizovat. Mohou nastal pi'ípad). kdy věcné br-emeno nemovitost zcela znehodnotí (napf. doživotní 
b) dkní v RD. komunikace skrze pozcrnt:k. apod.), nebo naopak cenu ovlivní zancclbatdnč (přístup
pí·es pozemek, pr-ístup pr-i údržbě a oprnvč, apod.). Obt:cně l/.e cenu /.Úvmly stanovil jako rozdíl ceny 
nemovitosti be:1. 7.Ú\'ady a ceny nemovitosti se závadou. Z hledisku újmy povinného se pak závada 
slanovujc jako kapit�llizovanú ztrúta (uši)' i'.isk) na základě výnosového ocenční. 
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8. ZNALECKÝ POSUDEK

Oce11ovací předpis 

Ocenční je provedeno podle í'.i.íkona č. 151/1997 Sb„ o ocdíovúní majetku ve :t.nční zúkoní'1 č. 
121 /2000 Sb„ č. 237/2004 Sb .. č. 257/2004 Sb„ č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb .. č. 350/2012 Sb .. č. 
340/2013 Sb .. č.303/2013 Sb .. č.344/2013 Sb .. č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. a vyhlášky Mr Č'R 
č. 441/2013 Sb. ve znční vyhlášky č. 199/2014 Sb .. č.345/2015 Sb .. č.53/2016 Sb .. č. 443/2016 Sb. a 
č. 457/2017 Sb .. kterou se provúclčjí některú ustanm cní zúkona é. 151/1997 Sb. 

1. Pozemek parcely č. 1

Index trhu s nemovit)1mi včcmi 

N,ízcv znaku č. p i 

I. Situace na dílčím trhu s nemoviti1111i včemi: Nabídka odpovídá popléÍ\'Ce li 0.00 
2. Vlastnické ,·ztah) : P0:t.c111ek ve spolu\ laslnic.:lví (mimo spoluvl. podílu pozemku k Ill -OJ) I

jednotce)
3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bc:1. vlivu nebo stnbilizovanú Ú/emí 11 0.00
4. Vliv právních v:1.tah[1 na prodejnost: Bez vlivu 11 0.00
5. Ostatní neuvedené: Be:t. dalších vlivů 11 0.00
6. Povodiíové riziko: Zóna se :t.anedhatclným nebezpečím V)1Skytu zúpla\' IV 1.00
7. l Iospodái'sko-sprúvní V)'Znarn obce: Katastrfllní Ú7.erní lúzeiísk)·ch míst typu/\) n l 1,20

obec s v)'1znamn)1rni lyiařskými stkdisk) nebo ohee s vý7.11arnn)1111i 1urislick)1rni cíli
8. Poluha obec: Knlnstr;.ílní ú:t.cmí obec Prahy nebo Ihna I 1.15 
9. Občanskú vybaYcnosl obce: Kornplcxní vybavenost (obchod. slu:i,by. zdr�wolnickú I 1.05 

zařízení. školské :t.ai-ízcní. pošta. banko\'11Í (pcnčžní) služby. sporlo\ ní a kulturní 
za i-íze ní aj . ) 

V případech occnční ncmo,·it)'1eh věcí vyjmenovaných ve ti'clí pnznúmcc pod tnbulkou č. I pi·ílohy č. 
3 oeeiíovací vyhlášky: 

5 

Index trhu h· =Pc,,:, P7 * Px ,:, P9 ,:, ( I + I I\) = 1,-BS 

I I 

V ostatních pÍ'ípadcch ocenční ncmovit,1ch včcí je znak 7 až 9 nwen I .O: 
. 

' 

Index trhu h· = P<> ,:, P1 ,:, Ps ,:, 1' <1 ,:, ( I I I P,)=0,990 

i I 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: 13udovy pro školství n :t.drm otnictví 
Název znaku č. p i 

l . Druh a účel užití slavhy: Druh hlavní stavby v jednotném ťunkční111 celku I 0.55 
2. Převažující zúst::ivba v okolí pozemku a :1.ivotní prostředí: Rezidenční zúslavba I O. I O

3. Poloha pozemku v obci: Střed obce - centrum obec 1 O. I O

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě. klcré rnú obce: Pozemek l:t.e napojit l 0.00 
na všechny sítč v obci nebo obec be:t. sílí 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věei je dostupnú občanskú I 0.00 
vybavenost obec
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6. Dopravní dostupnost k po1:cmku: Pí·í_je:1.d po zpevnčné komunikaci, dobré parkovací VI 0,00
možnost i

7. Osobní hromadnú doprm·u: 1\111 !D centrum obec TV 0,02 
8. Poloha pozemku/. hlediska komerční využitelnosti: Výhodnú - stavba s komerční IV 0,10 

využi le I ností
9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II 0.00 
I O. Nczamčstnanost: Vyšší než je prLtrněr v kraj i I 0.00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: lk:t. dalších vliv(1 - Ostatní vlivy nebyly zjištěny. ll 0,00 

11 
Index polohy lp = P1 ,:, ( I + I Pi)= 0,726 

1�2 

V případech oeenční ncmo, iti1ch věcí vyjrnc1w,,an)Ch , c tí·etí poznúmce pod tabulkou č. l přílohy č. 
3 OCCIÍO\ ací V) hlúšk): 

koeficient pp 1 1 ,:, l p = I ,O-U 

V ostatních pí·ípadech occnční nenwvit)1ch věcí je 1.nak 7 a;;. 9 roven l .U: 
kuelicient pp 1 1 ,:, lp

= 0,719

l. Pozemek par{·cly č. I 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi Ir = 0,990 
Index polohy pozemku 1 1, = 0,726

Vf počet indexu cenového porovn{rní 

Index omc1.ujících vlivu pozemku 
N�ízcv znaku 
I. (icornctrický tvar n velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití
2. Svažitost po1.emku a expozice: Sva:t.ilost terénu pozemku do 15 % \'Čet11ě - ostatní

orientace 
3. Ztížené zúkladové podmínky: Ncztíi.ené zňkladové podmínky
�- Chrúnčnú území a oclrnmnú púsma: Ochranné púsmo - Menší chrúněné území.
5. Omezení užívání pozemku: l1e1. omezení užívúní
6. Ostatní neuvedené: 13c1. dalších vlivu - Ostatní vlivy nebyly í':iišlčny.

C, 

Index omezujících vlivLt lo = l + I F' i - 0,990 
i- l

Celkový index l - 1- i ,:, 1 0 ,:, 1 1 , = 0.990 ,:, 0.990 ,:, 0.726 - 0,712
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Stavební pozemek zastavčné plochy a n(u.lvoří occnčnj' dle§ -& odst. 1 a pozemky od této ceny 
odvozené 

Přehled pou;,it)1ch _jednotkových cen stavebních pozcmki.'1 

Zatřídění I
7.ftkl. cena 

I Index I Koe i'. I
Upr. cena 

íKč/n/ i lKč/11121 
§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavčná plocha a nádvoN

� 4 odst. 1 I 11 461,- I 0.112 I I 8 160.23 

Typ Název 
Parcelní Výměra .lcdn. cena Cena 

číslo 
� 

I Kč/1112 J rrn-1 lKčJ 
� 4 odst. I zastavěnú plocha a núdvoří I 1 8 160.23 8 160.23 
Stavební pozemek - celkem I 8 160,23 

Pozemek parcely č. 1 - zjištčná cena I= I 8 160,23 Kč 

.Jeclnotkov{i cena činí 8.160.23 1'.č/1112 • 
roční užitek pak ve V)1ši 8 % /. jednotkové ceny pozemku činí 8.160.2:i ,:, 0,08 = 652.82 Kč /m2/ rok 

Konkrétní procento ročního u:;itku je sli1noveno vzhledem k charnktern včcného břemene -
především podle lokality. druhu včcného bi·emene a 1:pusobu vyu7.ití nemovitosti. 
Mírn omezení vlastnického pníva a míru vyuiilelnosti pozemku ovliv11uje umístění energetické 
stavby. Platí. že včtší omezení _je dáno nmlzemním umístěním stnvb). menší.je-li stavba (napí·. 
vedení elektrického vedení) pod zemí (moJ.nost i ulo1.ení v chrúničce. apod. ). 

Pro výpočet včcného hfrmcne je uvažov:'ma 

jednotková hodnota ročního užitku (zaol<r.) .. .... .. .... . .. .... . . .......... ... ....... 653 Kč/m2/rok

Ocenění práv odpovídajících věcnému břemeni 

Druh včcného břemene: slu1ebnosti - počílané /.e si111ulovaného nú_jmu z ceny /jištěné ocdíovací111 
předpisem. 

Komentúi- Mf ČR 7. roku 2014: 
Obvyklé nújemné se podle dlouhodobého slcclnvúní 1.ú, islosli ceny nú_jmu a cen) 
nemovité věci pohybuje v ro7mc7.Í 4- 8% podílu 7 _je_jí obvyklé ceny. Použit) procentní podíl 
není aritmetickým průměrem ro/.111ezí. ale procentní podíl se volí podle lokality. druhu 
nemovité včci a 1.pi'1sobujcjího využití. lJ zemčdčlských a lesních pozemku se uvúu_jc podíl 
ve výši 2 - 4 %. 
Pokud nelze �jislit obvyklé nújcmné z pozemku (chybí inťormacc o promí_jmu). pou:1.i_jc 
se simulované nú_jcmné. 
Simulované mUem,uI /ze určit z ceny pozemku podle odpovíd,�iícíl10 podílu 

a) v úrovni obvyklé ceny.
b) uvedené v cenové rnapč stavebních J)O/.Cl11 k u obce. _jde-I i o slavebn í pozemek.
c) určené podle cenového předpisu (z�ikon č. 151/19')7 Sb ... 1_jeho provúdčcí vyhlóškn v nktuúlním

znční-pro rok 2018 vyhl. č. 441/2013 Sb .. ve 7.nční vyhl. č. 457/2017 Sb.).

V tomto případě _je ocenční si 111 u lovaného núj 111 u provedeno podle cenového pkcl pisu. 
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Obvyklé (simulovc.111é'1 11újemné: 

Č'ťtst pozemku parcclv č. I dotčenú vCc11ý111 bi·erne11cm : 

Výmčra: 17,00 1112 
: .lednotkovú cena: 8.16(1-23 Kč/1112 

Procentní snzbn pro slano\cní nújcmnébo: 8.00 1% 
. , , 

Obvyklé n{\jernné: 1 7 .00 m- ,:, 8.16023 KUm- �' 8.00 % = I I .097. 91 Kč/rok 

Slupcií omezení vlnstnid:.élw prúva: lOO % 

Roční užitek vyplývající z \'C:rného bh;mcnc: I I .O lJ7.LJ I Kč 

VC:cn0 bí·cmeno na dobu neurčitou 
11.097.91 Kč* S let= 55.489.55 Kč bez DPI I; lj. 67.142 vč. 21 '% OPII. 

Ocenění věcného bl'-cmcnc na 6ísti pozemku p,, rcely č. I = 67 140,- Kč vč. DPH 
v k.ú. Město Brno činí (z.iokr.) 

C. REKAPITULACE OBVYKLÝCH CEN

1. Obvyldá ccua včcného břemene 67 140,- Kč 
na č,1sti pozemku pa reci�' č. 1 

� 

{17 m-) 

Obvyklá cena věcného břemene - právo zřízení, provozování 
a užív,íní distribuční soustavy (vč. opravy, obnovy, výměny 
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti a odstranění) -

67 140,- Kč 

kabelového vedení a trafostanice NN v budově č.p. I na čústi 
pozemku parcely č. l dle GP č. 778-74/2018 v k.ú. Město Brno. 
obec Brno, okres Brno-město včetně 21 °/o DPH. 

sl<)lly: Šede.wítsed111tisícjed11ostočtyficet l(č 

V Kui'imi 20.1 I .2018 
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D. ZNALECKÁ DOLOŽKA

7,nalcck)' posudek proveden /.nnlccrn ve smyslu 
� 3 zákona č. 36 / 67 Sb. o znalcích a tlumočnících ve znční 
pozdčjších předpisi't. 7,apsaným do seznamu znalců. kvalifiko
vaných pro znaleckou činnost v oborech ekonomika a staveb
nictví. s nw.sahem zmllcckého oprávnční pro odvětví stavby 
obytné a prumyslové, stavební malcriúl. slavcbní oclvčtví rC1/.
ná. ceny a odhady. se specializacemi vlastnosti stavebních hmot 
a výrobků. cihlářství a cihlái·ské výrobky. střešní systémy. 
šikmé a ploché střechy a occ11ovúní 11c1novitoslí, ro:,,hodnutím 
Ministerstva spravedlnosti Č'cské republiky 7.c cine 26.10.1995 
a 26.3.1996 pod č.j. ZT 1481 /95 .

Při zprnco\·úní odborného posouzení jsem osobou ncz{ivislou. 
!.ncJ lecký posudek /.apsún pod číslem :23 70-TV 18 

seznamu znalcck)1ch posudkí'r. vypracm aných /.nalcckou -
kancelMí. Odmčm1 účtovúna priložcnou likvidncí. 

V Kuřimi 20.11.2018 

E. SEZNAM PŘÍLOH

Fotodokumentace ze dne 29.10.2018 
Geometrický plán č. 778-74/2018 včetnč tabulky parcel dotčených včcn_ýrn 
břemenem 
lnformacc o pozemku parcely č. 1 a výře7y z. kalaslnílní mapy 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného bf-emene 
Kolaudační souhlas s užíváním slav by /.C d11c 12.1.2018 

- 9.
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Fotodokumentace ze dne 29.10 .2018 

Pohled na doli;enou i;úsl budm v na ulici 13čhuunskú 

Další dclailni ,ohled/ ulice 

Pohled n.t dotčenou čúst butlm) - u I iee Bčhounskú 
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VÝKAZ DOSAVADNiHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTI 

Dosavadní stav Nový stav -
• Druh pozemku Druh pozemku Typ stavby 

Porovnáni se stavem evidence prévnlch vl1ah1 

Označeni Výměra parcely Způs. o,��"' 1-· "�" ' 
pozemku 

1 
·--- pozemku 

� 
f--- určeni 

011 plechézl z pozemku Výměra dllu ozna�eného v C!slolislu 
parc. llslem ,-- Způs�b vyufill 

pere. člslem 
h :--,-; Způsob vyufili Způsob využiti 

výměr 
katastru I dřlvějšl poz. vlastnictvl - -,--

ha : m" a , m nemovitosti evidenci i 

i I I ! 1 I I 

I
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

OPRÁVNĚNÝ: DLE LISTINY 

DRUH VĚCNÉHO BŘEMENE: DLE LISTINY 

Číslo 
bodu 

Seznam souřadnic (S-JTSK) 

Souřadnice pro zápis do KN 

I 
1 I 

I 
I 
I I I 
I 
I 

Souřadnice určené měřením 

Y X Kód I Y X Kód Poznámka 
kvality I kvality 

I 325 

I 

1 598054.50 1160506.60 3 I věcné břemeno 
2 598055.52 1160505.52 3 I věcné břemeno 
3 598054.03 1160508.47 3 I věcné břemeno 

I 

4 598054.31 1160503.05 3 I zeď, věcné břemeno 
5 598053.92 1160506.63 3 I věcné břemeno 
6 598055.67 1160508.42 3 I věcné břemeno 
7 598058.18 1160505.52 3 I zeď, věcné břemeno 

ha I 
I 

8 598058.17 1160503.35 3 I roh zdi, věcné břemeno 
9 598057.29 1160503.28 3 I roh zdi, věcné břemeno 

m' 

---

lznačenl 
dllu 

202 598057.35 1160501.94 6 1598057.35 1160502.01 roh zdi, vstup, věcné břeme ) 
2134-555 598054.98 1160501.70 6 1598055.38 1160501.84 roh budovy, věcné břemeno 
Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis do kat. nemov :ostí 
upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body s kódem charakteristiky kvality souřadnic tšším 
než 3.Důvodem je nerealizované zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazu LCÍ 
shodu vlastníků na jejím průběhu {§ 50 odst. 1 písm. a) kat. zákona). 

GEOMETRICKÝ PLÁN 

pro 

vymezení rozsahu věcného bfemene 

Vyhotovil: 
Nad Školou 1163/5, 

Rousínov, 683 01 

Číslo plánu: 778-74/2018 
Okres: Brno-město 
Obec: Brno 
Kat. územ!: Město Brno 
Mapový list: Brno 9-0/24 
Dosavadnlm vlaslnlkům pozemků byla poskytnuta mo2nost 
seznámit se v terénu s pn'.Jběhem navrhovaných nových 
h,anlc, které byly označeny pfedepsaným zpúsobem: 

Otomtt,ický pian ověfll (frodnt op,avntný zoměmUickY lnten'ir: 

Jméoo. pfijmeni: 

Cislo poeotty nz.namu ůledno op,avMnyeh 
z.oměmOllck)'ch in2.8nýrů: 

On&: 9. srpen 2018

380/95 

Číslo: 92/2018 
Nale1i10,tmi a plesnosli odpo11fdá prAvnlm ptodpisúm. 

Katastrálni úřad souhlasí s oélslovánlm parcol. 

KÚ pro Jihomoravský kraj 
KP Brno-město 

�18-702 
2018.08.15 07:54:30 CEST

Stejnopis ovl!rll ůftdn• oprivněnY nměměllckY lnhnY 

Jméno. pfijmeni: 

C1,10 po!otky innamu \Jtt-dn6 oprtlvnhYch 
zeměm6Pitkych intenýrů: 

Clf\o: 15. srpen 2018

380/95 

Čl•lo: 141/2( 8 
To.nto tltjnop€s odpovldA g:eomet,ickému pfénu v elektronické po« 
uloženému v dokumentaci katastrAlnlho ůradu. 

Ovilenl stojnoplsu geometrického pl�nu v llstlnnt p obě. 
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Čisto PM za 
Číslo PM za

l SB: ••• 
C:íslo stavb·1
Název: Brni 

Celkem: 

Poče 

Poznám!<\ 

. ::� 



r:. geodetické práce 
Nad Školou 1163/5, Rousínov, 683 01 

Příloha ke geometrickému plánu 778-74/2018 
číslo PM zakázky ECD: 014330047902 
Číslo PM zakázky ECZR: ---
SB: --

Číslo stavby (Hlášení): --
Název: Brno, Moravské náměstí 1, úprava NN 

Dřívější poz. Délka Výměra " 

Parcelní číslo evidence LV břemene břemene Sloup 
[ml• [m2] •• (počet) 

1 325 7 17 

Celkem: 1 7 17 

Počet MJ jednotek: 1

Poznámky: 
• • délky zaokrouhleny na celé [ml

0 výmllry zaokrouhleny na celé [m
2
J 

Strana 1 / 1 

Objednatel: YPM Service s.r.< 

íS2] 

PS 

[počet] 

Kat. území: Město Brn 
Typ vedení: VN, N 

� @ 
RS TS 

[počet) [počet] 
1 



Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 
Obec: 
Katastrální úzcmi: 
Číslo LV: 
Výměra lm2

J:

Typ parcely: 
Mapový I ist: 
Určení výměry: 
Druh pozemku: 
Součástí je st;_ivba 
Buclova s číslem popisným: 
Stavba stojí na pozemku: 
Stavební ob_jekl: 
Ulice: 
Adresní místa: 

Brno! 582786 ! 
Město Brno [610003] 
325 
5810 
Parcela katastru nemovitostí 
DKM 
Gralicky nebo v digitalizované mapč 
zastavčná plocha a nádvoří 

Brno-město !411582!; č. p. I; objekt občanské vybavenosti 
p.č.l 
č. p. l 

Bčhounskú, Moravské núměstí, Rooseveltova 
Běhounská 1 /26, Moravské náměstí l /1, Rooseveltova 1 /2 

Sous,J 
Vlasti 

111e1 
Sci 

Pm 
On 



sti 

Sousední pa rec I y 
Vlastníci, jiní oprávnční 

Česká republika, 

I n�lu, 10 l ho <la, il 

Katastrální úfod pro .lihomoravský kraj, Moravské náměstí I/ I, Brno-město. 60200 13rno 2/J 

odar ni s 

Moravskú galerie v Brně. I lusovél 535/ 18. Brno-rnčsto. 66226 Brno 

Způsob ochrany nemovitosti 

menší chráněné území 

Seznam BPE.J 
Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlastnického práva 

�p 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

.Jiné zúpisy 

p 

Změna výměr obnovou opcrí1tu 

Řízení. v rúmci kterých byl k nemovitosti zapsún cenový úcl<1Í 
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí Č'R 
vykonává Katastrální úr-acl pro .Jihomoravsk,, kraj. Katastrální pracoviště Brno-město 
Zobra7,ené úda_je mají informativní charakter. Platnost k 20.11.20 J 8 18:00:00. 

1/3 

l I 



Výřezy z katastrální mapy : 
osmi, 

uzavfená .

1 podmTrlká1 
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česi
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«J \; t,. 
SIVÍ�GUVA č.: 103003·3451/001 

.i: • 

o smlouvě budoucí o zřízení věcnéhó břemene

uzsvfená pod/s §§ 1785 - 1788 2ákons č. 8912012 Sb., občanský zákon/k v pl?tnám znénf a § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o

podmlrikách podnllcánf a o výkonu státní správy v energetických odvělvfch (energetický zákon) v platném zn§n( 

Ceská republika - Ketastrální vlad pro Jihomoravský kraj
sídlo: Moravské náměstí 111, 601 51 Brno 
{č: 00213730 
Dit: CZ00213730 
Bankovní spojen{: CNEJBmo-město, č. účtu 19-8120621/0710 
Zastoupená: Ing. Joséfem Kamerou, ředitelem 

spoluvlastnický pod/1 na Zatf2ené nemovitosti: 2/3 
(dále jen „Budoucl první povinný") 

a 

česká republika - Moravská galerie v Brně
sídlo: Husova 535/18, 6($226 Brno 
IC: Dó094871 
DIC: CZ00094871 
Zastoupená: Mgr. Janem Pressem, fedítelem 
Bankovnl spojeni: čNa Brno-město, _č. účtu 197734621/0710 

spoluvlastnický podíl na Zatlžená nemovitosti: 1/3 

(dál� jeq ,,�udou_cí dttJhý povinný'') 

na strgně jedné 

a 

E.ON Distribuce,,a.s.

se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 

F. A. Gerstnera 215116., 370 49 české Budějovice 
280 85 400 
CZ 280 85400 

zapsána: 
bankovnl spojeni: 
čfs(o učtu: 

v OR vedeném Krajským sou.dem v Cesl<ých Budějoviofch, spisová značka B 1772 
Komerčrif banka á.-s., pobočka Ceské Budějovice 
279426120297/0100 

z a st o u p e. n á na základě plné moci ze dne 12.03.2009 společhOstl: 

E.ON česká republika, s.r.o.

se sTdlem: 
IČ: 
DIC: 

F. A Gerstnera 215116, 370 49 české Budějovice
257 33 591 
cz 257 33 591 

zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v českých Budějovicfch, spisová značka C 15066, 
zastoupena .dvěma pov.ěfenýmí zaměstnanci: 

Senior technik rozvoje a výstavby 
a ·echnik výstavby a obnovy DS

(d�le Jen ,,Budouf:I oprávl)ěná"J 

na straně druhé 

(Budoucl první povinný, Budoucf dtuhý povinný a Budoucl oprávněná společně rovněž Jako „Smluvni 

strany") 

uzavfeTínfže uvedeného dne, měsfce e ro/<U tuto smlouvu o smlouvě budoucf o zflzenf věcného břemene: 

1/4 BM-1030033451/001/ELC 



ČLANEK I . .. ÚVODNi USTANOVENi: 

1. Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS'J na ůzemf vymezeném lican
Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnpst zajišťovat spolehlivé provazová. 
obnovu a rozvoj distribuční soustavy na ůzemf vymezeném licenci, přičemž zřfzenf věcného břemehe je ze stra 

Budoucf oprávněné Jednfm ze zákonem daných předpokladů pro plněni této povinnosfi. 

2. Budoucí první povinný a Budoucí druhý povinný prohlašují, že jsou podílovými spoluvlastníky pozemku parc.č. 1,
katastrálním území Město Brno, obec Brno, okres Brno-město (na jiných místech této smlouvy jen „Zatfže1
nemovitost'J. Katastrálnf ůfad pro Jihomoravský kréJj, KatastráJnl pracoviště Brno-město eviduje Zatfžen,
nemovitost na LV č. 325 pro katastrální území Městó Brno.

3. Budoucí oprávněná bude realizovat na Zatfžené nemovitosti stavbu s názvem „Brno, Moravské náměstí
úprava NN" (dále jen „stavba'J. Jedná se o sfť technického vybavenf, která je zřizována a provozována 1 

vefejném zájmu (§2 odst.2a energetického zákona).

ČLANEK li. - PŘEDMĚT SMLOUVY: 

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou smluvnfch stran nejpozději do 12 měsfců od dokončení - res
převzetí dokončené stavbyBudoucl oprávněnou od jejího zhotovitele (datum podpisu protok.olu o převzetl stavb
uzavřít podle §§ 25 odst. 4 zákona č. 458!2000Sb., energetický zákon v platném zněnl a §§1257 a nést. zákona
89!2_0_12Sb., občanský zákoník v platném zněnl smlouvu o zřízeni věcného břemene. Věcné břemeno bude sv<
povahou osobní služebnosti energetického vedení zřízenou ve prospěch Budoucí oprávněné jako PDS.

2. Budoucl oprávněná se zavazuje vyzvat pfed uplynutfm lhůty sjednané v·odstavci 1 tohoto článku Budouc/J
prvního povinného a Budoucího druhého povinného k uzavřeni smlouvy a v rámci této výzvy íim předložit i náv
konečné smlouvy na zffzenl věcného břemene. Výzva k 1,1zavřenl smlou11y bude Budoucl oprá'vněnou odaslár
nejpozději jeden měsfo před uplynutfm sjednané lhůty. V případě, že Budoucf oprávněná nezašle výzvu dle toho
odstavce tohoto tlánku této smlouvy včas, nejsou Budoucí první povinný a Budoucí druhý povinný závazky d
této smlouvy vázáni.

3. Sťnfuvnl strany se dohodly, že smlouva o zfizení věcného břemene bude uzavfena za účelem umfstěnf distribuč
soustavy - kabel NN v pozemku na Zatlžené nemovitosti a za účelem jejfho provozování, jejlmž obsahem buc
právo Budouc1 oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribučnf soustavu na Zatížené nemovitos
Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na distribučnl soustavě úpravy za účele
její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšeni jej/ výkonnosti, včetně jejího odstraněni.

4. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Geometrický plán se stane nedl/nc
součá_stf.smlouvy o zřlzenl práva odpovldajfcfho věcnému břemenu.

5. Budoucf oprávněná se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení .znalecké/
posudku o stanoveni ůplaty za zfízenl věGného bfemene ve výši, která je v daném místě a čase obvykl
vyhotovenf-smlouvy o zffzenl věcného břemen� včetně návrhu na zahájeni vkladóvého řlzenf, podáni návrhu ri
příslušný káta.strálnf úřad včetně úhrady $právních poplat8.C1 s tím spojených. Bvdoucl oprávněná se zavaz�
předložit Budoucfmu prvnlmu povinnému a Budoucfmu druhému povinnému dokumenty dle tohoto odstavce toho!
článku této smlouw ve lhůtě dle odstavce č. 2. tohoto článku .

ČLANEK Ill.• PODSTATNÉ NALEŽITOSTI SMLOUVY: 

1. Právo věcného bfemene bude zřízeno jako časově neomezené (tj. na dobu neurčitou), které zaniká pouz
v případech stanovených zákonem.

2. Věcné břemeno bude zřízeno úplatné, a to za jednorazovou náhradu ve výši stanovené dle znaleckého posudkt
který bude zpracován na náklad Budoucí oprávněné„

3. Jednorázová náhrada podle pfedchozího odstavce tohoto článku této smlouvy bude Budoucfmu prvním
povinnému uhrazena v poměru jeho spoluvlastnického pod/lu na Zatlžené nemovitosti nejpozději pfed podán/1
návrhu na vklad věcného břemene do katastru nemovitosti na jeho bankovní ůčet uvedený v záhlavl (hlavičce) tét
smlouvy.

4; Jednorázová nahrada podle odstavce č. 2 tohoto článku této smlouvy bude Budoucímu druhému povinném 
uhra_zena v poměru jeho spoluvlastnického podílu na Zatížené nemovitosti na základě daňového dokladu - faktur 
s terminem splatnosti min. 21 dnů vystavené Budoucím druhým povinným do 30 dnů od uzavfenl této sm/ouv. 
Ke stanovené částce (jednorázové náhradě) bude přípočftáno DPH v sazbě a výši dle aktuálně platných a účinnýc 
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prá1mfch předpisů. Faktura bude vystavena na adre�u Budoucf oprávnéné E.ON Distribuce, a.s. a zasl{!na na 
adresu E. ON Distribuce Faktury, P. O. Box 13

1 
Sazečská 9, 225 13 Praha. 

5. Budoucí první povinný a Budoucí druhý povinný berou na vědomi, že distribučnrsoustava, která bl!.de 1.m'ilsténa
eném lícen na z.attžeňé nemovitosti, bude chráněna ochrannými pasmy dle energetického zákona. óchran.né pásmo sloužl k
pravozovái zaji§těnf spolehlivého provozu zařfzenT elektrizačnf soustavy a k ochraně života, zdrav! a majetku osob.
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ČLANEK IV. - OSTATNÍ UJEDNÁNI:

1. Práva a poVínn<;,sti vyp-,ýVéJjícf z této smlouvy přecházf v plném rozsahu i na právnf nástupce obou smluvnfch
stran. Dojde„fi ke změně vlastnlkalspoluvlastnfka Zatfžené nemóvitosti, je nutné práva a povinnosti z této
budoucJ smlouvy postoupit na nového nabyvatele Zatržené nemovitosti a/nebo jeíí častí. Postoupení smlouvy
bude provedeno v souladu s ustanovenfmi §§1895 a násl. občanského zákoníku a Budoucí první povinný a
Budoucí druhý povinný se zavazuji řádné postoupení tajistit, nového nabyvatele písemně zaváz�t touto
smlouvou a informovat o této skutečnosti Budoucf oprávněnou. V pflpadě porušen{ (éto povinnosti odpovfdajf
Budou9í prvhf povinný a Budoucí druhý povinný za způsobenou škodu.

ČLÁNEK V.• ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI:

1. Budoucr první povinný a Budoucí ďruf/ý povinný jako sPQluV/f!.stnlcí pozemku dotčehého stavbou a účastnici
územniho řízení současně touto smlouvou udělují souhlas s provedehím stavby uveqené v čl. I odst. 3 této
smlouvy ve smyslu požadavku zákona č. 183/200� Sb., o územnfm plánovánf a stavebnfm řácfu (stavebnf
zákon) a zároveň dávají souhlas s vydánfm pfíslušného stavetmího povolen{ na stav/;Ju a souhlasí se vstupem
(á vjezdem) Budoucí oprávn�né, popf. jf povéřených třetích osob na. Zat(ženou nemovitost v souvislosti
s realizací stavby. Umfstěnf energetického zařízen( je patrné z přiloženého situačního snfmku (popř. snfmku
katastrálnf mapy), jenž je nedflnou součásti této smiouvy.

2. Tato smlouva nabyv� platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.

3. Pro případ, že tato smlouva není uzavfrána za pfftomnosti obou smluvnfch stran, platí, že smlouva nebude
uzavřena, pokud j

í 

povinný č1 oprávněný podepfšf s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo
dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

V případě, že stavba nebude z Jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud Zatržená nemovitos.t nebude
energetickým zařízením dotčena, nejsou smluvní strany výše uvedenými závazky·vaztmy. Budoucf oprávněný
tuto skutečnost pfsemně oznámf Budoucímu prvnfmu povinnému a Budoucímu druhému povinnému bez
zbytečného odkladu poté, co se o nf dozví.
Smluvnf strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně od�ouhlasenými a
běžné číslovanými pfsemnýmt dodatky.

Smlouv� je vyhotovena v (ve) 5 stejnopisech, z hichž každý má platnost originálu.
Budóucl oprtivriěhá - E.ON obdrží 3 její vyhotoven{. Zbylá jsou určena pro Budoucího prvního povinného a
Buá.oucího dnJheho povinného.

SmlUVnf strany prohlašuj{, že si smlouvu před jejfm podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dofmdě,
podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolné, určitě, vážné a srozumitelné, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za
nápadn'ě nevýhodných podmfnek, což stvrzuji svými podpisy.

3/4 BM-1030033451/001/ELQ 



Přílehy č.1. a č.�: Sltuačnf snfmky plánovaného umfstění distribuční soustavy- nedllnfl sout�st smlouvy. 

pro 

V (vf!): . . . . . .  �(�i .............. , ......... , dne: .:?1t)�1: ... .. 
Budoucí druhý povinny 

4/4 

Budoucí oprávněná: 

E.ON Distri/Juce, a.s.

zastoupená E. ON Č:esktl republika, s.r.o.

Senior technik rozvoje a výstavt;,y 

Technik výstavby a obnovy DS 

6•f:JJJYII 
E.ON česk� republiko, s.r.o.

r.11 .Ger\ll lťl il 2 l !i 1 /E,

'HO �,1 (r.�l\t: 8111.li:jovlce

BM-1030033451/001/ELC-----Í 
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Stavební úřad 
Dominikánská 2, 601 69 Brno 
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno 

Číslo jednncí:
K podání: 
Spiso,•á značka:
Oprá,•něná úřední osoba: 

MCB S/2018/0007895/ŠKAR 

MCBS/2017/0201870 

3200/MCBS/20J7/0201870 

Nab�� ��VJ·���� 

rlnerw .. : ............ : ........ ............ .. 

'.·;:11<: ině•,ts�IJ rAstl měst,� :!rr 
'.,:.,o .,,red 

�t, ... \ ·:·l,·1f ; 1: f"1J 
Oom,nil-'é11,:.i<.A i,(<·: · · ,;n,,i, 

praC()Vi�tě: f./..'..;f· 1�Ji :. ,i

Oveia dne: ... J�.:.1.-.. 4.9.1.f. .. Í'(_ 

Brno 12.01.2018 

E.ON Distl"ibuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Kolaudační souhlas s užíváním stavby nazvané: .. Brno, Moravské nám. I. úprnva NN''. pozemky 
par. čís. 2, 800, k.ú. Město Brno, obec Brno

v , 

KOLAUDACNISOUHLAS 

Úřad městské části města Brna. Brno-střed, St�vební úřad (dále jen stavební úřad). pi'íslušný 
podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/1006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). v platném znění (dále jen Stave�ní zákon). obdržel dne 29.11.2017 žádost 
stavebníka, kterým je společnost E.ON Distribuce, a.s .• IČO 28085400. F. A. Gerstnera 215 l/6. 
370 01 České Budějovice, zastoupená společností E.ON Česká republika, s. r. o .. IČO 
25733591. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 OJ České Budějovice. zastoupená společností 
ELMOZ.a.s„ IČO 25552074, Jamborova 3240/49. 615 00 Brno. o vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby nazvané: ,,Brno, Moravské nám. I. úprava NN·', pozemky par. čís. 2. 
800, k.ú. Město Brno, obec Brno. podanou v souladu s ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona. 

Pro předmětnou stavbu byl vydán územní souhlas dne 02.06.2017 pod č.j. 
MCBS/2017 /0092542/BUDD, který nabyl účinnosti dne 12.06.2017. 

Stavební úřad po přezkoumání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro výše uvedenou 
stavbu a na z,1kladě výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavby vydává v souladu s článkem 
II bod 11 zákona č. 225/2017 Sb .. změna stavebního zákona a dalších souvisejících zákoni',. 
podle ust. § 122 odst. J stavebního zákona stavebníkovi. kterým je: 

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

l<0laudační souhlas 
s užíváním stavby nazvané: 

,,Urno, MornYské nám.I. úprava NN", pozemky par. čís. 2,800. k.ú. Město Urno, 
obec Brno. 

Stcll'fw obsahuje: 
podzemní kabelové vedení 2xNA YY-.1 �ix240mm� umístěné na pozemku par. čís. 800. k.ú. 
Mčsto Bmo, obec Brno, v chodníku jsou kabely uloženy v chráničce AROT 160. n skN1'í 



Č'.j. MCBS/20 l R/OOO?l!IJS/ŠKAR str. 2 

SR822/NVW2 R74J049 umíslěná na míslě sl,ívající skříně v jižnf fasádě kostela sv. Tomáše, 
pozemek par. čís. 2, k.ú. Město Brno. obec Brno. 

V uvedené věci bylo vydáno souhlasné z,1vazné stanovisko Magistrátu městu Brna, Odboru 
pa1mítkové péče pod č. j. MMB/0514193/2017 /K/zs dne 02.01.20 J 8. 

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. konané dne 19.12.2017 bylo zjištěno, že stavba byla 
provedena v souladu s povolením stavby a ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se 
stanovisky, závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů, vydanými podle zvláštních 
právních předpisů a jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále bylo zjištěno, že

skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo 
zdraví zvířat. bezpečnost anebo životní prostředí. 

Doručí se 

Stavebník 

,lf.AG M�SlSKÉ U..s íl l,ll:�: 0• f:1 <• I -
QS:,N< J„S r řit..t.; 
Sh,vob:,i úřa::! 

O-vn1,n:bnshil !! , (.(; l f,"J !o., 
f>'1,{.\N\!,t�: M�n!n:,L.,) ·· 

.'!"· \ 

vedoucí 
Stavebního úřadu 

1. E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 OJ České Budějovice zastoupená
společností E.ON Česká republika. s. r. o„ F. A. Gerslnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice zastoupená společností ELMOZ.a.s .. Jamborova 3240/49, 615 00 Brno

Dále obdrží 

2. právník. zde
3. oprávněná Mední osoba
4. spis


		2021-03-02T11:50:17+0100
	Unknown signer 48ab41a25a517e55f693109718adee6bc3463080




