
SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: WN-014330041792/090

Město Nové Město na Moravě

sídlo: Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

00294900

CZ00294900

Michal Šmarda, starosta města 

13/710 dále jen "povinná č.l"

Město Přibyslav 

sídlo:

IČ:
DIČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav

00268097

CZ00268097

Martin Kamarád, starosta města

88/710 dále jen "povinná č.2"

Město Žďár nad Sázavou

sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841

DIČ: CZ00295841

Zastoupena: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

vlastnický podíl: 6/710 dále jen "povinná č.3"

Město Ždírec nad Doubravou

sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

IČ:
DIČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

00268542

CZ00268542

Jan Martinec, starosta města 

30/710 dále jen "povinná č.4"

Městys Bohdalov

sídlo:

IČ:
DIČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov

00294004

CZ00294004

Ing. Arnošt Juda, starosta městyse 

23/710 dále jen "povinná č.5"

Kontakty:
- ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

VVN-014130023089/1020000350/090-YPM
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Městys Česká Bělá 

sídlo:

IČ:
DIČ:
Zastoupena:

Číslo účtu: 

vlastnický podíl:

Česká Bělá 122, 582 61 Česká Bělá

00267279

CZ00267279

Alena Kubátová, starostka městyse

3528521/0100

27/710 dále jen "povinná č.6"

Městys Havlíčkova Borová

sídlo: Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová

IČ:

DIČ:

00267431

CZ00267431

Zastoupena:

vlastnický podíl:

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta městyse

39/710 dále jen "povinná č.7"

Městys Krucemburk

sídlo: Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk

IČ:

DIČ:

00267716

CZ00267716

Zastoupena:

vlastnický podíl:

Mgr. Otto Kohout, starosta městyse

16/710 dále jen "povinná č.8"

Městys Nové Veselí

sídlo: Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí

1C: 00294926

DIČ: CZ00294926

Zastoupena:

vlastnický podíl:

MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

35/710 dále jen "povinná č.9"

Městys Ostrov nad Oslavou

sídlo: Ostrov nad Oslavou 246, 594 45 Ostrov nad Oslavou

IČ:

DIČ:

00295035

CZ00295035

Zastoupena:

vlastnický podíl:

Dana Homolková, starostka městyse

23/710 dále jen "povinná č.10"

Městys Vojnův Městec

sídlo: Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou

1C: 00295761

DIČ: CZ00295761

Zastoupena:

vlastnický podíl:

Karel Malivánek, starosta městyse

30/710 dále jen "povinná č.ll"

Kontakty;
- ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

Monika Březová -
VVN-014130023089/1020000350/090-YPM
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Obec Březí nad Oslavou

sídlo: Březí nad Oslavou 47, 592 14 Nové Veselí

lř- 00600539

Zastoupena: Roman Šikl, starosta obce

vlastnicky podíl: 10/710 dále jen "povinná č.12"

Obec Budeč

sídlo: Budeč44, 592 14 Budeč

IČ: 00600547

Zastoupena: Ing. Jiří Chalupa, starosta obce

vlastnický podíl: 8/710

Obec Hodíškov

sídlo: Hodíškov 52, 591 01 Hodíškov
IČ: 00560031

Zastoupena: Miluše Šamlová, starostka obce

vlastnický podíl: 9/710

Obec Jámy

sídlo: Jámy 47, 592 32 Jámy
IČ: 00842133
DIČ: CZ00842133

Zastoupena: Jiří Šikl, starosta obce

vlastnický podíl: 20/710

Obec Jitkov

sídlo: Jitkov 60, 583 01 Chotěboř
IČ: 00579866
DIČ: CZ00579866

Zastoupena: Petr Kubát, starosta obce

vlastnický podíl: 10/710

Obec Krátká Ves

sídlo: Krátká Ves 31, 582 22 Krátká Ves
IČ: 00267708

Zastoupena: Jiří Ondráček, starosta obce

vlastnický podíl: 12/710

dále jen "povinná č.13"

dále jen "povinná č.14"

dále jen "povinná č.15"

dále jen "povinná č.16"

dále jen "povinná č.17"

Obec Lhotka

sídlo:

IČ:
Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Lhotka 60, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 

00842273

Jaroslava Kabelková, starostka obce 

5/710 dále jen "povinná č.18"

Kontakty:
- ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:
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Obec Malá Losemce

sídlo: Malá Losenice 30, 592 11 Malá Losenice

IČ: 00545171

DIČ: CZ00545171

Zastoupena: Jaromír Jonák, starosta obce

vlastnický podíl: 18/710 dále jen "povinná č.19"

Obec Matějov

sídlo: Matějov 45, 592 12 Nížkov

IČ: 00600512

Zastoupena: Ing. Jaroslav Činčera, starosta obce

vlastnický podíl: 30/710 dále jen "povinná č.20"

Obec Modlíkov

sídlo: Modlíkov 60, 582 22 Modlíkov
IČ: 00579963

Zastoupena: Milan Zvolánek, starosta obce

vlastnický podíl: 12/710 dále jen "povinná č.21"

Obec Nížkov

sídlo: Nížkov 107, 592 12 Nížkov
IČ: 00294870
DIČ: CZ00294870

Zastoupena: Josef Vlček, starosta obce

vlastnický podíl: 9/710 dále jen "povinná č.22"

Obec Nové Dvory

sídlo: Nové Dvory 70, 592 12 Nové Dvory
IČ: 00842231
DIČ: CZ00842231

Zastoupena: Naděžda Šmerousová, starosta obce

vlastnický podíl: 14/710 dále jen "povinná č.23"

Obec Obyčtov

sídlo: Obyčtov 80, 591 01 Obyčtov

IČ: 00546739

DIČ: CZ00546739

Zastoupena: Ing. Karel Straka, starosta obce

vlastnický podíl: 12/710 dále jen "povinná č.24"

Kontakty:
- ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:
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Obec Olešenka

sídlo:

IČ:
Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Obec Oudoleň

sídlo:

IČ:
DIČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Obec Počítky

sídlo:

IČ:
Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Obec Pokojov 

sídlo:

IČ:
Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Obec Radňovice

sídlo:

IČ:
Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Obec Radostín

sídlo:

IČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Obec Rudolec

sídlo:

IČ:
DIČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Kontakty:
- ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

Olešenka 42, 582 22 Olešenka 

00267970

Zdeněk Zvolánek, starosta obce

10/710 dále jen "povinná č.25"

Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň

00267996

CZ00267996

Ivo Béna, starosta obce

15/710 dále jen "povinná č.26"

Počítky 67, 591 01 Počítky 

00842281

Ing. Iveta Leskourová, starostka obce

1/710 dále jen "povinná č.27"

Pokojov 9, 592 14 Pokojov 

00599697

Dana Březková, starostka obce

5/710 dále jen "povinná č.28"

Radňovice 61, 592 31 Nové Město na Moravě 

00545422

Bc. Josef Dvořák, starosta obce

7/710 dále jen "povinná č.29"

Radostín 14, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 

00531847

Mgr. Ivana Chromá , starostka obce

5/710 dále jen "povinná č.30"

Rudolec 47, 592 14 Nové Veselí

00599786

CZ00599786

Dana Pavlasová, starostka obce

15/710 dále jen "povinná č.31
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Obec Sazomin 

sídlo:

IČ:
Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Obec Sirákov

sídlo:

IČ:
Zastoupena: 

vlastnicky podíl:

Obec Sklené

sídlo:

IČ:
Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Obec Slavětín 

sídlo:

IČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Obec Sobíňov 

sídlo:

IČ:
DIČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Obec Stříbrné Hory

sídlo:

IČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Obec Světnov

sídlo:

IČ:
Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Kontakty:
■ ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

Sazomín 43, 591 01 Sazomín 

00842346

Ing. Lucie Pešková, starostka obce

8/710 dále jen "povinná č.32"

Sirákov 45, 592 12 Nížkov 

00545279

Aleš Neubauer, starosta obce

6/710 dále jen "povinná č.33"

Sklené 40, 591 01 Žďár nad Sázavou 

00842354

Ing. Dušan Sláma, starosta obce

5/710 dále jen "povinná č.34"

Slavětín 7, 582 63 Slavětín 

00580082

Jiří Stehno, starosta obce

10/710 dále jen "povinná č.35"

Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov

00268275

CZ00268275

Miloš Starý, starosta obce

10/710 dále jen "povinná č.36"

Stříbrné Hory 65, 582 22 Stříbrné Hory 

00580112

Jana Pazderková, starostka obce

9/710 dále jen "povinná č.37"

Světnov 62, 591 02 Žďár nad Sázavou 

00545031

Pavel Štefan, starosta obce

10/710 dále jen "povinná č.38"
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Obec Škrdlovice

sídlo:

IČ:
DIČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Škrdlovice 48, 591 01 Škrdlovice

00295540

CZ00295540

Ivan Hořínek, starosta obce 

8/710

Obec Újezd 

sídlo:

IČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Újezd 32, 592 12 Nížkov 

00600555

Ing. František Kučera, starosta obce 

10/710

dále jen "povinná č.39"

dále jen "povinná č.40"

Obec Vatín 

sídlo:

IČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Vatín 82, 591 01 Vatín 

00842362

Zdeněk Straka, starosta obce 

9/710 dále jen "povinná č.41"

Obec Velká Losenice

sídlo: Velká Losenice 360, 592 11 Velká Losenice
IČ:

DIČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

00295655

CZ00295655

Miloslav Černý, starosta obce 

36/710 dále jen "povinná č.42"

Obec Vepřová

sídlo:

IČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice 

00374440

Roman Stránský, starosta obce 

2/710

Obec Žižkovo Pole 

sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupena: 

vlastnický podíl:

Žižkovo Pole 9, 582 22 Žižkovo Pole

00268569

CZ00268569

Jan Čepí, starosta obce

30/710

dále jen "povinná č.43"

dále jen "povinná č.44"

(dále jen „Povinná") 

na straně jedné

a

Kontakty:
- ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

WN-014130023089/1020000350/090-YPM
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E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsána:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
280 85 400 
CZ 280 85 400
v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1772 

KomerčiTÍbankaajSyPobočka České Budějovice

zastoupená: Monika Březová, Manažer věcných břemen, na základě Pověření ze dne 10.01.2017

(dále jen „Oprávněná")

na straně druhé

(Povinná a Oprávněná společně rovněž jako „Smluvní strany")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: WN-014330041792/090 (dále jen „Smlouva "]

k provedení (v souladu s) ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, a § 1257 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS") na území vymezeném licencí. Distribuční soustava je 
provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční 

soustavy na území vymezeném licencí, přičemž zřízení tohoto věcného břemene je ze strany Oprávněné jedním ze 
zákonem daných předpokladů pro plnění této povinnosti.

1.2. Povinná prohlašuje, že je podílovým vlastníkem pozemku parc.č. 843/1, 843/2 v katastrálním území Veselíčko u Zdaru
nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou (dále jen „Pozemek") a to:

• Povinná číslo 1. ve výši 13/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 2. ve výši 88/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 3. ve výši 6/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 4. ve výši 30/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 5. ve výši 23/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 6. ve výši 27/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 7. ve výši 39/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 8. ve výši 16/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 9. ve výši 35/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 10. ve výši 23/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 11. ve výši 30/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 12. ve výši 10/710 spoluvlastnického podílu

Kontakty:
- ve věcech technických:
■ na zhotovitele smlouvy:

Monika Březová
VVN-014130023089/1020000350/090-YPM
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Povinná číslo 13. ve výši 8/710 spoluvlastnického podílu 

Povinná číslo 14. ve výši 9/710 spoluvlastnického podílu 

Povinná číslo 15. ve výši 20/710 spoluvlastnického podílu 

Povinná číslo 16. ve výši 10/710 spoluvlastnického podílu 

Povinná číslo 17. ve výši 12/710 spoluvlastnického podílu 

Povinná číslo 18. ve výši 5/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 19. ve výši 18/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 20. ve výši 30/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 21. ve výši 12/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 22. ve výši 9/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 23. ve výši 14/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 24. ve výši 12/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 25. ve výši 10/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 26. ve výši 15/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 27. ve výši 1/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 28. ve výši 5/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 29. ve výši 7/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 30. ve výši 5/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 31. ve výši 15/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 32. ve výši 8/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 33. ve výši 6/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 34. ve výši 5/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 35. ve výši 10/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 36. ve výši 10/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 37. ve výši 9/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 38. ve výši 10/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 39. ve výši 8/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 40. ve výši 10/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 41. ve výši 9/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 42. ve výši 36/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 43. ve výši 2/710 spoluvlastnického podílu

• Povinná číslo 44. ve výši 30/710 spoluvlastnického podílu

Kontakty:
- ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

WN-014130023089/1020000350/090-YPM
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1.3. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Ždár nad Sázavou eviduje Pozemek zapsaný v katastru nemovitostí 
na LV č. 171 pro katastrální území Veselíčko u Ždáru nad Sázavou.

1.4. Pozemek se nachází na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje distribuční soustavu. Oprávněná má 
povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu § 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na 
Pozemku zařízení distribuční soustavy.

1.5. Distribuční soustava je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nejedná se tak o 
součást pozemku.

Článek II.
Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti 
energetického vedení dle tohoto zákona (dále též jen „věcné břemeno"). Obsah věcného břemene je specifikován v 
článku lil. této smlouvy na Pozemku ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a vyplývajícím z přísl. 
ustanovení energetického zákona.

Článek III.
Specifikace věcného břemene

3.1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Pozemku, zřizuje k Pozemku ve prospěch Oprávněné právo 
odpovídající věcnému břemenu podle § 25 odst. 4 energetického zákona, když jeho obsah a rozsah jeho výkonu je blíže 
uveden v příslušných ustanovení energetického zákona.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Pozemku přechází i práva a povinnosti vyplývající z věcného 
břemene na nabyvatele Pozemku.

3.3. Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem distribuční soustavy - stavby realizované pod názvem „V509 - rekonstrukce 
vedení" (dále jen „distribuční soustava"). Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy - podpěrných bodů 

(sloupů) vedení VVN na Pozemku a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem 
je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku. Věcné břemeno zahrnuje 
též právo Oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
její výkonnosti, včetně jejího odstranění.

3.4. Rozsah věcného břemene podle této smlouvy vymezuje:

• Geometrický plán č.: 224-60/2017 zhotovený firmou Ing. Jaromír Vojta, který ověřil(a) Ing. Jaromír Vojta dne 
03.04.2017 pod č.: 225/2017 a za Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Ždár nad Sázavou 
potvrdil(a)^HHiHdne 07.04.2017 pod č.: PGP-439/2017-714

Citovaný geometrický plán je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

3.5. Povinná z věcného břemene bere na vědomí, že distribuční soustava je chráněna ochrannými pásmy dle energetického 

zákona. Ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu distribuční soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku 
osob.

3.6. Povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Oprávněné vyplývající z této Smlouvy a energetického zákona 

a zdržet se veškeré činnosti, co vede k ohrožení součásti distribuční soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné.

3.7. Věcné břemeno zřízené touto Smlouvou se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem.

Kontakty:
- ve věcech technických;
- na zhotovitele smlouvy:
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Článek IV. 

Další práva

4.1 Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Pozemku dále oprávnění ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. f) a g) 
energetického zákona, především pak právo vstupovat a vjíždět na Pozemek v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí 
z věcného břemene podle čl.3.3.

4.2 Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění popsaných shora postupovat coby PDS striktně ve smyslu § 25 odst. 8 
energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinné a vstup na Pozemek mu bezprostředně oznámit. Po skončení 
prací je povinna uvést Pozemek do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do 

stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Pozemku a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinné. Po 
provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po 
těžbě.

Článek V.
Cena a platební podmínky

5.1 Věcné břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně.

5.2 Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 71000,- Kč bez DPH (slovy: sedmdesátjednatisíc 
korun českých).

5.3 Povinná - každý podílový vlastník obdrží poměrnou část z celkové výše jednorázové náhrady a to ve výši svého 
spoluvlastnického podílu k Pozemku:

• Povinná č.l obdrží 1300 Kč (slovy: jedentisíctřista korun českých)

• Povinná č.2 obdrží 8800 Kč (slovy: osmtisícosmset korun českých)

• Povinná č.3 obdrží 600 Kč (slovy: šestset korun českých)

• Povinná č.4 obdrží 3000 Kč ( slovy: třitisíce korun českých)

• Povinná č.5 obdrží 2300 Kč (slovy: dvatisícetřista korun českých)

• Povinná č.6 obdrží 2700 Kč (slovy: dvatisícesedmset korun českých)

• Povinná č.7 obdrží 3900 Kč (slovy: třitisícedevětset korun českých)

• Povinná č.8 obdrží 1600 Kč (slovy: jedentisícšestset korun českých)

• Povinná č.9 obdrží 3500 Kč ( slovy: třitisícepětset korun českých)

• Povinná č.10 obdrží 2300 Kč (slovy: dvatisícetřista korun českých)

• Povinná č.ll obdrží 3000 Kč ( slovy: třitisíce korun českých)

• Povinná č.12 obdrží 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých)

• Povinná č.13 obdrží 800 Kč (slovy: osmset korun českých)

• Povinná č.14 obdrží 900 Kč (slovy: devětset korun českých)

• Povinná č.15 obdrží 2000 Kč (slovy: dvatisíce korun českých)

• Povinná č.16 obdrží 1000 Kč { slovy: jedentisíc korun českých)

• Povinná č.17 obdrží 1200 Kč (slovy: jedentisícdvěstě korun českých)

• Povinná č.18 obdrží 500 Kč ( slovy: pětset korun českých)

Kontakty:
- ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

Monika Brezt
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• Povinná č.19 obdrží 1800 Kč ( slovy: jedentisícosmset korun českých)

• Povinná č.20 obdrží 3000 Kč (slovy: třitisíce korun českých)

• Povinná č.21 obdrží 1200 Kč (slovy: jedentisícdvěstě korun českých)

• Povinná č.22 obdrží 900 Kč ( slovy: devětset korun českých)

• Povinná č.23 obdrží 1400 Kč ( slovy: jedentisícčtyřista korun českých)

• Povinná č.24 obdrží 1200 Kč (slovy: jedentisícdvěstě korun českých)

• Povinná č.25 obdrží 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých)

• Povinná č.26 obdrží 1500 Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých)

• Povinná č.27 obdrží 100 Kč ( slovy: jednosto korun českých) 

a Povinná č.28 obdrží 500 Kč (slovy: pětset korun českých)

• Povinná č.29 obdrží 700 Kč ( slovy: sedmset korun českých)

• Povinná č.30 obdrží 500 Kč (slovy: pětset korun českých)

• Povinná č.31 obdrží 1500 Kč ( slovy: jedentisícpětset korun českých)

• Povinná č.32 obdrží 800 Kč ( slovy: osmset korun českých)

• Povinná č.33 obdrží 600 Kč (slovy: šestset korun českých)

• Povinná č.34 obdrží 500 Kč ( slovy: pětset korun českých)

• Povinná č.35 obdrží 1000 Kč ( slovy: jedentisíc korun českých)

• Povinná č.36 obdrží 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých)

• Povinná č.37 obdrží 900 Kč ( slovy: devětset korun českých)

• Povinná č.38 obdrží 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých)

• Povinná č.39 obdrží 800 Kč (slovy: osmset korun českých)

• Povinná č.40 obdrží 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých)

• Povinná č.41 obdrží 900 Kč (slovy: devětset korun českých)

• Povinná č.42 obdrží 3600 Kč ( slovy: třitisícešestset korun českých)

• Povinná č.43 obdrží 200 Kč ( slovy: dvěstě korun českých)

• Povinná č.44 obdrží 3000 Kč ( slovy: třitisíce korun českých)

5.4 Jednorázová úplata bude Povinné uhrazena na základě daňového dokladu - faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů 

od doručení - vystavené Povinnou po obdržení oznámení o povolení vkladu věcného břemene dle této Smlouvy o zřízení 

věcného břemene (doručení změnového listu vlastnictví).

Daňový doklad - faktura musí být vystavena na fakturační společnost: E.ON Distribuce, a.s.

Povinná poznámka - uvedení čísla Smlouvy na daňovém dokladu (faktuře):

Úhrada věcného břemene dle Smlouvy E.ON číslo WN-014330041792/090 

Daňový doklad - faktura bude zaslána na adresu: E.ON Distribuce Faktury, P.O.Box 13, Praha 22513.

Kontakty:
■ ve věcech technických:
■ na zhotovitele smlouvy:

i
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Článek VI.

Vklad věcného břemene do veřejného seznamu

6.1 Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o zápisu práva odpovídajícího věcnému břemeni zřizovanému 
touto Smlouvou k Pozemku do katastru nemovitostí bude podán příslušnému katastrálnímu úřadu Oprávněnou. Správní 

poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Oprávněná.

6.2 Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku zápisem do veřejného 
seznamu (katastr nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému 
katastrálnímu úřadu.

Článek VII.

Ostatní ujednání

5?.l iPodpisem této Smlouvy Povinná jako subjekt údajů potvrzuje, že Oprávněná jako správce údajů splnila vůči subjektu 
údajů informační povinnost ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, týkající se zejména 

provádění zpracování osobních dat subjektu údajů v interním informačním systému správce údajů pouze k účelu danému 

touto Smlouvou. Povinná jako subjekt údajů prohlašuje, že si je vědoma všech svých zákonných práv v souvislosti 
s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto Smlouvou. Oprávněná se zavazuje při správě osobních údajů 
Povinné využívat je a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem.

7.2 Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění případných nedostatků 

návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou 
součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě.

7.3 V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne. Smluvní strany se zavazují poté 
uzavřít ve lhůtě do 30ti kalendářních dní ode dne doručení rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu 

oběma Smluvním stranám novou Smlouvu o zřízení věcného břemene s totožným obsahem za stejných cenových 
podmínek, ve které budou odstraněny všechny nedostatky, které bránily povolení vkladu práva dle této Smlouvy, bude-li 
to možné.

Článek Vlil.
Závěrečná ujednání

8.1 Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou 

Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či Oprávněná podepíší sjakoukoliv změnou Či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek 
následně schválí.

8.2 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných 
oběma Smluvními stranami.

8.3 Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

8.4 Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně výslovně neupravené 

se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku.

8.5 Smlouva je sepsána v 46 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden stejnopis bude 

Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí.

8.6 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle 

jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně

Kontakty:
- ve věcech technických :
■ na zhotovitele smlouvy:

Monika Březová -
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nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu o 
veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by Smluvní strany neujednaly.

Článek IX.

Doložka dle zákona o obcích

9.1 Povinná z věcného břemene prohlašuje, že tato Smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením §41 odst. 2 zákona č. 
128/2000Sb., o obcích v platném zněni.

9.2 Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nového Města na Moravě č.40 konané dne 24.7.2017 a schválena 
usnesením přijatým pod bodem č. 22/40/RM/2017 .

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou města Přibyslav usnesením č. 127/2017 ze dne 21.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1094/2017/OP ze dne 12.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou města Žtfírec nad Doubravou usnesením č. 6/60/17 ze dne

14.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno na zasedání městyse Bohdalov usnesením č. 3/2017 ze dne 28.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem městyse Česká Bělá usnesením č. 24/9 ze dne 26.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem městyse Havlíčkova Borová usnesením č. 17/7/2017 ze dne
29.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou městyse Krucemburk usnesením č. 15/2017/60 bod č.6 ze dne 11.10.2017. 

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem městyse Nové Veselí usnesením č. 22 ze dne 26.7.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem městyse Ostrov nad Oslavou ze dne 12.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou městyse Vojnův Městec usnesením č. 11/2017/5 ze dne 24.10.2017. 

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Březí nad Oslavou usnesením č. 8 ze dne 15.9.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Budeč usnesením č. 3/2017 ze dne 23.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Hodíškov ze dne 2.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Jámy usnesením č. 3/2017 ze dne 19.7.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Jitkov usnesením č. 6/11/8/2017 ze dne 11.8.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Krátká Ves zápisem č. 8 bod č.3 ze dne 14.8.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Lhotka usnesením č. 50/06/17 ze dne 22.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Malá Losenice usnesením č. 4/2017 ze dne 23.6.2017. 

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Matějov usnesením č. 100 ze dne 6.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Modlíkov usnesením č. 33/2017 ze dne 8.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou obce Nížkov usnesením č. R/8/2017 ze dne 13.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Nové Dvory usnesením č. 2.15. ze dne 1.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Obyčtov usnesením č. 5/2017-Z ze dne 22.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Olešenka usnesením č. 23/2017 ze dne 30.8.2017.

Kontakty:
■ ve věcech technických: 
- ne zhotovitele smlouvy:
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Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Oudoleň usnesením č. 5/9/2017 ze dne 14.9.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Počítky usnesením č. 7 ze dne 28.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Pokoj usnesením č. 61 ze dne 28.8.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Radňovice usnesením č. UZ-17-10_03 ze dne 9.10.2017. 

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Radostín usnesením č. 130 ze dne 16.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Rudolec usnesením č. 12/2017 ze dne 25.7.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Sazomín usnesením č. 16 ze dne 16.8.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Sirákov ze dne 28.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Sklené usnesením č. 2/ZO15/2017 ze dne 25.9.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Slavětín usnesením č. 2/26/06/2017 ze dne 26.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Sobíňov ze dne 13.9.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Stříbrné Hory usnesením č. 55 ze dne 14.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Světnov usnesením č. 06/2017 ze dne 15.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Škrdlovice usnesením č. ZO 17/7/1/2017 ze dne 12.9.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Újezd usnesením č. 8/2017 ze dne 22.9.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Vatín usnesením č. 24/9 ze dne 28.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Velká Losenice usnesením č. 22/4/2017/ZO ze dne
22.8.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Vepřová usnesením č. 8/18/2017 ze dne 7.6.2017.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Žižkovo Pole usnesením č. 361/2017 ze dne 21.6.2017.

9.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru povinných oprávněná výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností 
obeznámena a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění 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 informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněná souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této 
smlouvě povinnými (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města 
(obce) a zveřejnění 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. Oprávněná si je zároveň vědoma svých práv upravených příslušnými 
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

Oprávněná výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvána veřejně přístupných webových stránkách 
povinných.

9.4. Oprávněná z věcného břemene podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
("zákon o registru smluv").

Kontakty:
- ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

Monika Březové -
WN-014130023089/1020000350/090-YPM
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g.5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy za všechny povinné subjekty 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 smluv1’} je město Ždár nad Sázavou, které je povinno tuto smlouvu 
bez zbytečného odkladu, nejpozdějí však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

9.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by 
požívalo zvláštní ochrany.

0 8 -01- 2018

E.ON Distribuce, a.s. 
Monika Březová
Manažer věcných břemen

V(ve) ...i.. J.í..™,."............., dne

Kontakty:
- ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

Monika Březové
VVN-014130023089/1020000350/090-YPM
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dneV(ve)

Městys Bohdalov

Ing. Arnjošt Juda, starosta městyse

V(ve) dne

Městys Česká Bělá

Alena Kubátová, starostka městyse

V(ve)....................................... dne

Kontakty:
- ve věcech technických:
■ na zhotovitele smlouvy:

VVN-014130023089/1020000350/090-YPM
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V(ve) ,, dne

V(ve)

Městys

31. 01. 2018
,, dne

MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

V(ve) dne

Kontakty:
- ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

WN-014130023089/1020000350/090-YPM
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V(ve)....................................... dne

Obec Budeč
Ing. Jiří Chalupa, starosta obce 

V(ve)....................................... dne..........................

Obec Hodíškov
Miluše Šamlová, starostka obce

V(ve)....................................... dne

V(ve)....................................... dne

Kontakty:
■ ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

VVN-014130023089/1020000350/090-YPM
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Obec Krátká Ves
Jiří Ondráček, starosta obce

V(ve)...................................... . dne

V(ve) dne

Obec Matějov
Ing. Jaroslav Činčera, starosta obce

V(ve)......................................, dne



Naděžda Šmerousová, starosta obce

Kontakty:
- ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

Monika Březové -I
VVN-014130023089/1020000350/090-YPM
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V(ve). dne

Ing. Iveta Leskourová, starostka obce

V{ve) dne 31. 01. 2018

V(ve) dne

Mgr. Ivana Chromá , starostka obce

V(ve)....................................... dne

Dana Pavlasová, starostka obce

Kontakty:
■ ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

VVN-014130023089/1020000350/090-YPM
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Obec Sazomín
Ing. Lucie Pešková, starostka ob

V(ve)...................................... . dne

Kontakty:
- ve věcech technických:
- na zhotovitele smlouvy:

Monika Březová -
VVN-014130023089/1020000350/090-YPM
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Jana Pazderková, starostka obce

V(ve)...................................... , dne

Pavel Štefan, starosta obce 

V(ve)...................................... . dne..........................

Ivan Hořínek, starosta obce 

V(ve)...................................... , dne...........................

Obec Újez

Ing. František Kučera, starosta obce

V(ve)....................................... dne



V(ve)................................... , dne

Obec Velká Losenice
Miloslav Čepný,

W U

V(ve)......................................, dne...........

Obec
Roman Stránský, starosta obce

V(ve)....................................... dne...........................

Obec Žižkovo Pole
/ Jan Čepí, staro^^^P

*ontoktv: VVN-014130023089/1020000350/090-YPM
- ve věcech technických: Monika Březové
- na zhotovitele smlouvy:



Dosavadní stav
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU UDAJU KATASTRU NEMOVITOSTI

Nový stav

Druh pozemku

Způsob využití

Označení
pozemku

pare.
čistem

Výměra
parcely

ha m2

Druh pozemku

Způsob využití

Typ stavby

Způsob využití

Zpús.
určení
výměr

Porovnání se stavem evidence právních vztahů
Díl přechází 
z pozemku

katastru
nemovitos

dřívější
poz.

Číslo
listu

vlast
nictví

Výměra dílu

ha m2

Ozna
čení
dílu

730/2 
830/16 
830/22 

839 
843/1 
843/2 

852/13 
1583/2

Oprávněný: dle listiny

Druh věcného břemene: dle listiny

730/2
830/16
830/22

839
843/1
843/2
852/13
1583/2

40
94
198
15

171
171
40
181

Seznam souřadnic (S-SK, S-JTSK)
Souřadnice pro zápis do KN Souřadnice určené měřením

číslo bodu
Y X Kód

kvality
Y X

Fbznámka
9 636685,67 1116479,99 3 26048,65 • 149510,70 věcné břemeno

10 636688,44 1116486.95 3 26051.62 ♦ 149503,46 věcné břemeno

11 636680,10 1116482.20 3 26043,87 -149509,13 věcná břemeno

12 636682,87 1116489,17 3 26045,84 -149501,89 věcné břemeno

13 636874,30 1116485,08 3 26245.51 •149563,92 věcné břemeno

14 636877,07 1116412.05 3 26247,48 • 149556,69 věcné břemeno

15 636868,73 1116407,29 3 26239,73 -149502.35 věcré fcřemero

16 636871,50 1116414,26 3 26241,70 -149555.12 věcné břemeno

17 637054.08 1116333,67 3 26432.18 -149614,66 věcné břemeno

18 637056,85 1116340.64 3 26434,15 -149607,42 věcné břemeno

19 637047,57 1116336,26 3 26425,42 -149612,82 věcné břemeno

20 637050,34 1116343,23 3 26427.39 •149605,58 věcné břemeno

21 637271,07 1116247,50 3 26657,48 -149675,88 věcné třemeno

22 637273.84 1116254,47 3 26659,45 -149668.65 věcné břemeno

23 637265,50 1116249,71 3 26651,70 •149674.31 věcné břemeno

24 63/268,27 1116256.68 3 26653,67 • 149667.08 věcné třemeno

25 637457,89 111617330 3 26851,46 -149728,60 věcné břemeno

26 637460,66 1116180,2/ 3 26853,43 •149721,37 věcné břemeno

27 63/452,32 1116175,51 3 26845,68 • 149727,03 věcné břemeno

23 637455,09 1116102.48 3 26847.65 -149719,80 věcné břemeno

29 $37642,52 1116108,04 3 27042,26 -149/72,69 věcné břemeno

30 637639,75 1116101,07 3 27040,29 • 149779,92 věcné břemeno

31 637648.09 1116105,83 3 27048,05 • 140774,26 věcné břemeno

32 637645.32 1116033.86 3 27048,08 -149781,49 věcné břemeno

33 637459.91 1116178,39 8 26852,90 •149723,32 věcné břemeno
34 63/465,93 1116174,06 8 26849,49 • 149728,06 věcné břemeno

35 637455,75 1116182,22 6 26848,33 -149719,99 věcné břemeno

36 637454.02 1116179,79 8 26846,89 -149722,60 věcné břemeno

GEOMETRICKY PLAN
pro: vymezení rozsahu věcného

břemene

Geometricky pian ovértl úřední oprávněny zeměméřlcky 
inženýr:

jméno, příjmení: Ing. Jaromír Vojta

číslo pdožlysoznamu úředně oprávněných -
zeměměřických inženýrů:

Dne 3.4.2017 číslo: 225/2017

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům.

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický Inženýr:

jméno, příjmení: jng. Jaromír Vojta
Číslo položky sD2narruúřoiiTé oprávněných .
zeměměřických irženýrů: lZl//yj

Dre: 7.4.2017 Císio: 235/2017
Tftnto alejnopis odpovídá geometrickému plánu v eluklronické podobě 

uleženému v dokumentaci katastrálního úřadu.

vyhotovil: |ng. Jaromír Vojta Katastrální iřad souhlasí $ očíslováním pared. Ověření stejnopisu geometrického plánu vlísbrnó podobě.

GEODEZIE
kancelář:

Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě

Číslo plánu 224-60/2017
Okres : Žďár nad Sázavou
Obec : Žďár nad Sázavou
Kat. území: Veselíčko u Zďáru nad Sázavou
Mapový list ZS-IV-14-06, ZS-IV-14-07
Dosavadním <Jas:nik>n pozemtá býa pestyr u:a mo/nost seznámit sť 
vlerénu S průběhem navrhovaných nových hranic, Keré býyoznačeny 
předepsaným způsobem:

KÚ pro Vysočinu 
KP Zďár nad Sázavou

4
2017.04.07 09:17:55 CEST



ČÁST 3KLAD ČÁSTÍ ČÁST 2

852/19

1583/1

852/20

830/12

852/16

725/2ČÁST 5ČÁST 4
830/14

803/18 1646/1

830/15

830/22

730/3
830/25

639/9830/19
730/4 X ___ J


