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Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

se,sMěhr 0 00 Praha 4 - Nusle
^terťípena ředitelem Závodu Brno

se sídlem Šumavská 33, 602 00 Brno
IČO: 65993390, Z65993390
bankovní s
číslo účtu:
jako „strana Povinná11 na straně jedné

a

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zastoupeno JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účet: 43-5316610297/0100
jako „první strana Oprávněná11 na straně druhé

a

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno
IČO: 60733098, DIČ: CZ60733098
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1479 vedenou Krajským soudem v Brně
jejímž jménem jedná Ing. Luděk Borový, generální ředitel
jako „druhá strana Oprávněná11 na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1267 a násl. zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, příslušných ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke
splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejích následujících ustanoveních,
tuto

SMLOUVU
O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI

č. 03PO-001021/20 (VB 2020-7)

i.
Vlastnické vztahy

1. Česká republika je vlastníkem a straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod.
č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 ve znění pozdějších dodatků přísluší ve smyslu ust. §
9 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
v platném znění, hospodařit s pozemkem p. č. 1385/2 v katastrálním území Staré Brno a obci
Brno, zapsaným u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-
město, LV 2883 (dále jen „služebný pozemek11), na kterém je umístěna stavba silnice 1/42 v km
provozního staničení cca 14,502.

2. První strana Oprávněná je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby s názvem „Rozvoj
dopravní telematiky v letech 2015-2020, SSZ 2.18 Poříčí - Heršpická” (dále jen „Stavba"),
která je umístěna do služebného pozemku uvedeného včl. I. odstavci 1. této smlouvy a to
v rozsahu jak vyplývá ^čl. II. odstavce 1. této smlouvy a z Rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravy pod č.j. JMK 35765/2017 ze dne 3.3.2017, které je přílohou
č. 1 této smlouvy a z Rozhodnutí Úřadu městské časti města Brna, Brno střed, stavební úřad, pod
č.j.: MCBS/2016/0201929/ADAM ze dne 12.12.2016, které je přílohou č. 2 této smlouvy. V rámci
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stavby bylo do služebného pozemku uloženo zařízení DT - optický a napájecí kabel (dále jen
„zařízení DT“), název „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020, SSZ 2.18 Poříčí -
Heršpická”. Vlastníkem zařízení DT je první strana Oprávněná, druhá strana Oprávněná je ieho
správcem.

Závazek smluvních stran

Strana Povinná zřizuje touto smlouvou v souladu s ustanovením § 1257 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch první strany Oprávněné jako
vlastníka zařízení DT a ve prospěch druhé strany Oprávněné jako správce zařízení DT, věcné
břemeno - služebnost ke služebnému pozemku v rozsahu 35 bm, jak vyplývá z přiloženého
geometrického plánu č. 1419-31/2019 ze dne 13.12.2019, který je přílohou č. 3 této smlouvy s
tímto obsahem:

a) Strana Povinná ze služebnosti je povinna:

• trpět na služebném pozemku umístění zařízení DT a zdržet se všech činností které by
mohly vést k jejich ohrožení, poškození či zničení; ’

• zachovávat ochranné pásmo zařízení DT, které činí 1 m po stranách krajního vedení DT
(dále jen „ochranné pásmo zařízení DT“), v ochranném pásmu zařízení DT nevysazovat
dřeviny, nebudovat žádné stavby a to ani dočasného charakteru, neuskladňovat žádný
materiál a neprovádět zemní práce a změny nivelety terénu, vyjma stavby uvedené v čl I
odst. 1 této smlouvy;

• umožnit první straně Oprávněné a druhé straně Oprávněné vstupovat a vjíždět
na služebný pozemek za účelem výkonu činností spojených s prováděním obhlídky
a kontroly zařízení DT, sjeho provozováním, správou, údržbou, opravami a obnovou,
včetně úprav za účelem jeho modernizace, zlepšení výkonnosti nebo jeho odstranění.

b) První strana Oprávněná je oprávněna:

• mít, vést a provozovat na služebném pozemku zařízení DT;

• vyžadovat, aby strana Povinná ze služebnosti užívala služebný pozemek tak aby
neohrozila, nepoškodila nebo nezničila zařízení DT;

1.

• vyžadovat, aby strana Povinná ze služebnosti zachovávala ochranné pásmo zařízení DT,
v ochranném pásmu zařízení DT nevysazovala dřeviny, nebudovala žádné stavby, vyjma
stavby uvedené v čl, I. odst. 1 této smlouvy, a to ani dočasného charakteru,
neuskladňovala žádný materiál a neprováděla zemní práce a změny nivelety terénu;

• vstupovat a vjíždět na služebný pozemek za účelem výkonu činností spojených
s prováděním obhlídky a kontroly zařízení DT, s jeho provozováním, správou, údržbou,
opravami a obnovou, včetně úprav za účelem jeho modernizace, zlepšení výkonnosti nebo
jeho odstranění.

c) Druhá strana Oprávněná je oprávněna:

• spravovat a provozovat na služebném pozemku zařízení DT;

• vyžadovat, aby strana Povinná ze služebnosti užívala služebný pozemek tak aby
neohrozila, nepoškodila nebo nezničila zařízení DT; ’

• vyžadovat, aby strana Povinná ze služebnosti zachovávala ochranné pásmo zařízení DT
v ochranném pásmu zařízení DT nevysazovala dřeviny, nebudovala žádné stavby vyjma
stavby uvedené v ČL I. odst. 1 této smlouvy, a to ani dočasného charakteru,
neuskladňovala žádný materiál a neprováděla zemní práce a změny nivelety terénu;

• vstupovat a vjíždět na služebný pozemek za účelem výkonu činností spojených
s prováděním obhlídky a kontroly zařízení DT, s jeho provozováním, správou, údržbou,
opravami a obnovou, včetně úprav za účelem jeho modernizace, zlepšení výkonnosti nebo
jeho odstranění.

2. První a druhá strana Oprávněná právo odpovídající věcnému břemeni-služebnosti
a strana Povinná se zavazuje a je povinna toto právo trpět.

3. Věcné břemeno-služebnost se sjednává na dobu životnosti Stavby.

přijímají
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III.
Náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti

Staré Brno se zřizuje úplatně Smluvní strany se dohodly ^ nadP°Zemku parc- č- 1385/2 v k.ú.
zřízení věcného břemene-služebnosti činí' 3^ 6? ÍÍS Y72e jednorázová finanční náhrada za
rozsahu 35 bm úhrada činí 1 106 70 Kč bez DPH rl d° 150 mm)' Při tikovém
sedmdesát haléřů), DPH činí 232,41 Kč °PH V JedentlslcJednost°šest korun českých

celkem vč. DPH 1,339.11 Kč

(slovy jedentisíctřistatřicetdevět korun českých jedenáct haléřů)

T1997správy na úseku dálnic, rychlostních silnic ídálnir li ^etodlckV P°kyn pro výkon majetkové
strana Oprávněná seznámena ( tndy) a Sllnic '■ třídV). se kterou byla první

věcného břemene-služebností °a t^nTzákfadě^ňového61dTfd0^ fÚhradě náhrady za zřÍ2en<

Povinnou, na fakturační adresu uvedenou v záhlaví tétn tmi dok adu ' fakturY vystavené stranou

podnán,enSTavnSnOU PráVnl ''k,adu <e(o SmTo:vrdoTaSu2C,ani,elnéh0 P,ně"'je

vědomi, žep°m„TS,nsLJn1“ p™' S,rana °na

1970 zák. č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník v nl dU-Zprodlení ve smyslu ust. §
Oprávněná zavazuje uhradit, a to na základě daňntth Yypoctený úrok se První strana
Povinnou se splatností do 30-ti dnů od jejího doručení nn° .d°kadu " faktury vystavené stranou
fakturační adresu. "° doruceni P™™ straně Oprávněné na výše uvedenou

nemovitostí, tj. den

3. Nebude-li

dnů ode dne splatností nejpozději do 50-ti

Neu^nNUak^bude^^odstraněn^a s^r^nou°PovÍnncx!enC*á^n|<|:*dC*n^ °d

zavazuje tyto náklady uhradit v termínu splatností fakturt tvítíí PT Stra^ °právněné’ k*erá se
Oprávněná v této souvislosti prohlašuje že bere tntn^n^- vene stranou Povinnou. První strana
a nebude v případě odstranění bf •'fmi ,dŮSledky "a věú°mí
straně Povinné žádné náhrady či jiná plnění a s I h o 12, - 6 ° smlouvy uplatňovat vůči
u příslušného soudu. P nebude takove ^stranění zpochybňovat žalobou

5. Smluvní strany se dohodly, že ujednáním dle odst
Povinné na nahradu škody, kterou lze požadovat . 2. a 3.

v plné výši.
tohoto článku není dotčeno právo strany

IV.
Práva a Povi„„osti první a druhé strany Oprávněně a strany Povinné a vécného hřemene-

pozemek, ke^teíémuSfŮ^oprávněny zTžákonřTetfit co ně P°','nné kaŽdý VS,UP na služet)ný

bez zbytečného odkladu na vlastní náklad služebnu nn \, ivice maJetek strany Povinné, uvést
náležitého stavu nebo se s vlastníkemslužebného ootemt? Ph° provedení prací do Původního či
vstupu na služebný pozemek jkou první a druha strana OorLn na přiměřené úhradě. Při
§ 25 odst. 1, 6c, 6d a § 36 odst 6 zák č 13/1997%? povnny respektovat ustanovení

Pnéní, věe,ně povinnosti
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se standardyZŘSd "*ČR^BezpečnostUprach1 ■^1 IZ°Vána <v PříPadě

praci-za-prnvn7i i
Mp://www.rsdcz/Teclin^kc.predniMR!,"nÍ°nf!i,1'

ŠumavTá 3r6ofooaB?„Poapod™ntyVv?tut^íXebňfé “ ^ ŮR ZáV°d Brno se sldlem

Mnae °h

' ==JS-JC.S".iS=" •“ • a písm. c bod 3 se nevztahují

V.
Vklad do katastru nemovitostí

1. stranroÍrávněn^zápLm^vTÍadu věčného^0 břemene-služebnosti vzniká první a druhé

Příslušného katastrálního Sadu Cneh0 bremena-s'užebnosti do katastru" nemovilostí

správním poptetkemTa S^ P'ánU 3 nákladV spojené se
Oprávněná. Návrh na vklad práva váného Semen. ^"^'^bnosti, ohradí prvníJ sírana

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brnn má f s uzebnostl Předloží Katastrálnímu úřadu pro

. :~=5-~£š=«;s*r““mene
a stranou

d'7“-b° ~keno
1385/2 v k.u. Staré Brno ve prospěch: první strany Oprávněnéa^drTé Lra^Oprávněn?"16' P' *

Ostatní části: beze změny.

VI.
Závěrečná ustanovení

1 ■ Práva a

«■—Ksissa
* SS^^JaasBsaaasap

pravé a svobodné vůle' "dobrovolní uS^pfa ^pravdiv*ch údaM d<e jejich

podmínek, a že smluvnímu ujednání neisou na nř.ic^i!6 nS’nik° IV V tísni aní 2a nevVhodných
s nemovitým, věcmi a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují otolnos,i brán,cí

4 ™TLT:/Cl%x°dlv’že obchodni zvykhst nemá
oSsZéZXZlZml^, pnřa^nESz7elízmě"0okoíoŠst?765 ^ ft 89,2012 Sb

se řídí příslušnými

nakládání

přednost před ustanovením zákona, jež

předpoklajíejnjjro^z^vjení tóaoSsemlouvyd,1, ° VŠeCh náležítostect'-
u nichž bylo dosažení shody
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'

7' ínrávnín UVHj® vyhotovena v Pěti stejnopisech, po jednom obdrží strana Povinná a druhá strana

?fed SáíjSeT P™'^ 0práVné"á 8 'eClen s,ejnopís íe urfe" »ro ***>7 ™"i
8' zákona" č ríSS?JLmShJe Při naKkltdá-ní SVeřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení

pr,stupu kín,ormacim'» zněni p«p»

9' nTSnStrhanyíer0^ na Věd0mí’ že tat0 smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č 340/2015 Sb

;SpS252$ 3M2X
3S3KS:s,ra"y se **“*■že

1°' f^'-Strany pr0hlaŠují’ že údaJ'e uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního
SzděišííhDřSň f-tan0Heni § T 2ák°na Č' 89/2012 Sb- občanského zákoníku, ve znění
důvěrnost?majetkovýchZpoměrů. “ ” ^ Sm'°UVě nejsou inf°"“ požívajícími ochrany

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

_p Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č.

V Brně dne ...

R8/083 dne 6. května 2020
1 6 -07- 20201.5 56- 2020V Brně dne

I

............

Ře álnic ČR

ředitel Závodu Brno

Statutární město Brno
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

1 9 -06- 2020
V Brně dne

Brněnské komunikace a.sC
g. Luděk Borpvý 7

lenerální ředitel /
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c a

A*
k r a j s k ý ú ř a d j ih o mo r a v s k é h o k r a je

Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č.j.: JMK 35765/2017
Sp. zn.: S-JMK 12068/2017/ODOS

Brno 03.03.2017

Vypraveno dneD ,6 -03- 2017
Totc rozhodnutí nabylo
právní mool dne: 2 2 -03- 2

ROZHODNUTÍ

sZý *** po*, 40 o
o pozemních komunikacích"),tvéřen^ předPisů <dá(* *aké „zák

třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo d ' správo,ho uřadu ve věcech silnic I.

Brno, IČ 44992785PvzasntLZpenrnnák!adTpři"kn4^ímeSi em “ SÍdlem Dominikánské nám- 1, 601 67
znění a Plné moci ze dne 30 10 20] s n á P l sm*ouvV c- 5415144015 ze dne 30.10.2015, v platném
třída 787/la, 639 OO^rno -^Štýhce^lčf(607^3098^° smy^01!^ ^ ' 56 Sl'd'-«

, ř ,„ . W 60733098, zastoupené technickým ředitelem

v postavení účastníka řízení podle ust §27 odst i nícm -i, - ,
pozdějších předpisů (dále také sorávní řáH"t -PL zakona c- 500/2004 Sb., správní řád,
dálnic ČR, se sídlem Praha 4 Na Pankráci 56 PSČ lAsn^u* fiSOuhlasu České republikV - Ředitelství silnic a
silnic a dálnic ČR, Závod Brno, šumaÍkT 3 Brno íÍáf ° ť T^°'^ P? dor^ní: Ředitelství

osoby pověřené výkonem vlastnických práv státu t” e ltelstvi siimc a dálnic ČR"), jako právnické
S4/30„/l,222M>edne20,S;»PZ~

opravy,

ve znění

I. třídy, zn.
s ust. § 27 odst. 2 správníhořádu,

rozhodl podle ust. § 25 odst. 1 a 6 písm. d) zákona o

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
(dále také „vyhláška"), takto:

pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 40 odst 10
se provad, zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

povoluje zvláštní užívání silnice

umístění podzemních vedení a jiných inženýrských sítí všeho druhu

sítě -
chranicce a kabel napájení umístěný v chráničce (PE DN 110)

1,30 m pod niveletou vozovky),

v silničním pozemku silnice 1/42 Brno

lx FTP kabelové vedení umístěné
, v délce cca 20,75 m (hloubka uložení min cca

# v ~ VelkV městský okruh (dále také „1/42 Brno - VMO"),

v místě cca km 14,538 provozního staničení silnice (dle silniční databanky 01 07 2016)

na pozemcích px. 1385/6 a 1385/2 vše v k.ú. Staré Brno,

umístění vedení uložení inženýrské .

provozního staničení silnice

provozního staničení silnice,

vedení indukční smyčky SDS1, SDS2, SDS3, v místě cca km iijsn
a dále vedení indukční smyčky DVA, DVB1, DVB2 v místě cca km 14,'sfg

v silničním pozemku silníce 1/42 Brno

na pozemcích p.č. 1385/6 a 1385/2 vše ,v k.ú. Staré Brno,

- Velký městský okruh (dále také „1/42 Brno - VMO"),

ič DIČ Telefon

541 651 328
Fax E-mail

PQ5ta(5>kr-íihomora\/df
708 88 337 CZ70888337 Internet

www.kr-iihomnraucF'/ n
541 651 209

V C2

I



»místjní vedení uloženi inženýrské cfré

14,652 provozního staničení silnice a
provozního staničení silnice,

v silničním pozemku silnice 1/42 Brno

navržené na pozemcích p.č. 1385/4 a 13S5/2 vše v k.ú. Staré Brno,

omístěnl vedení ■ kp|mé (|, ose silnic' „lrf-. s|t4 '

mil a kabel napájeni umístěný vchráničce (PE
mostu ev. č. 52-001),

v silničním pozemku silnice 1/52 Brno,

v místě cca km 0,017 provozního staničení silnice (dle silniční databank

navržené na pozemku p.č. 1385/5 v k.ú. Staré Brno,

v rámci akce „Brno, SSZ 2.18 Poříčí - Heršpická",

r*-zakázky 23/2016, datum vyhotovení 10/2016 nroieLmt -

(fyzická osoba d o i v

$ - vedení indukční smyčky DVE1, DVE2, DVF1, DVF2 v místě

vedení indukční smyčky SDS6, SDS7, SDS8 vmiste
cca km

cca km 14,704

-VMO,

lx FTP kabel umístěný v chráničce HDPE
DN 110) v délce cca 26,25 m (uložení v průchozí chodbě

y 01.07.2016),

nezapsaná v

MSt. § 27 odsl, 1 písm. a) snrávmhn řádu:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. i, 601 67 Brno IČ 44992785 v 7acť - - ,

IC 60733098, zastoupené technickým ředitelem. " °° Bm° ~ S,ífi“

Podmínky zvláštního užíváni-

číslo

Účastník správního řízeni nio

L Td 1/42 Brno - ™°a se siwd <«■»*
třídy byla dotčena co nejméně Křížení oodzemníh T* ° P°Zemnich komunikacích tak, aby silnice I.
lx FTP kabelové vedeníSvSS.l • ^ W«**é sítě -

cca 20,75 m (hloubka uložení min cca 1 30 m nori T™ umister,y v chráničce (PE DNI 110), v délce
silnice 1/42 Brno - VMO, vedení indukčnífmyčky SDSl^rsĎs?^^^6 Pr°Veden° koimo k ose

staničení silnice a dále vedení indukční smyčky DVA DVBl DVB^ vm^r 14'48° provozm'ho

staničení silnice, vedení indukční smyčky DVE1 DVE2 DVF1 DVF? Í ^ í™ 14'538 provozního

staničení silnice a vedení indukční smyčky SDS6 SDS7 SDS8 " T ^Ty ^ 14,652 provozního
silnice bude umístěno přímo v konstrukci vozováS uÍT CCa km H704 provozního staničení

umístěný vchráničce HDPE 32/27 a kabď naoá en ^ B™o-VMO, umístění vedení- lx FTP kabel
* ■»* —"o v Příchozí choVbé ™ * díl“ »

veden, musí b*t schopno „d„lávat «inkům sllni£nIho^„a pod|^™a 0°“*™*°

2 xzziz“r^i3rrrredení' vs°-uiaduss 50 °dst3Hloubka umístění, materiály a technologie provedeními?^6 U|P°r3dani Sltl techmckeho vybavení,

nedošlo k omezení užívání provádění orovnznř - • °U zvo eny tak' aby (umístěním a provozem)
k poškozování silničního tělesa ' 3 St3Vební ÚdrŽb* si,n,ce a aby nedocházelo

3' ?n^U-,d°drŽeriy P0dmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR,
^U. J-aCvZlUlO.

Viz vyjádření zn. 34/30.11./16-22200 ze dne
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4. Do hlavního dopravního prostoru vymezeného, dle ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací",

vnějším okrajem bezpečnostního odstupu, se nesmí osazovat a ani do něho zasahovat žádná zařízení ani
překážky.

5. Na tělese silnice 1/42 Brno - VMO a silníce 1/52 Brno nesmí být umístěny žádné povrchové znaky

podzemního vedení a předměty tvořící pevnou překážku.

6. Žadatel zajistí, že minimálně 30 dní před zahájením prací na uložení podzemního vedení požádá

zhotovitel předmětné stavby náš úřad o povolení zvláštního užívání silnice podle § 25 odst. 1 a 6 písm. c)

bod 3 zákona o pozemních komunikacích - užití silnice pro provádění stavebních prací.

7. V průběhu provádění stavebních prací na uložení podzemního vedení nesmí dojít k ohrožení plynulosti a

bezpečnosti provozu na silnici 1/42 Brno - VMO a na silnici 1/52 Brno. Dotčená silnice nesmí být

znečišťována a nesmí na ni být bez povolení silničního správního úřadu zřizovány sjezdy, prováděny

stavební práce, umisťovány žádné věci, zařízení ani materiál.

8. Při provádění stavebních prací na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození podzemního vedení, je

vlastník podzemního vedení v souladu s ust. § 36 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích, povinen na

výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.

9. V případě havárie podzemního vedení, je v souladu s ust. § 36 odst. 6 zákona o pozemních

komunikacích, při provádění nezbytných prací k bezprostřednímu odstranění této havárie vlastník

podzemního vedení povinen neprodleně oznámit vlastníku dotčené pozemní komunikace provedení

prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku

pozemní komunikace do původního stavu podle podmínek stanovených v dodatečném povolení ke
zvláštnímu užívání silnice.

10. Při rekonstrukci silnice je objednatel této stavby, v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona o pozemních

komunikacích, povinen uhradit jen vyvolané nezbytné úpravy přímo dotčeného úseku podzemního

vedení, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Úpravy související s modernizací vedení je povinen
uhradit vlastník vedení.

11. Toto umístění podzemního vedení v silničním pozemku se povoluje na dobu určitou - po dobu
životnosti podzemního vedení.

12. Za dodržení výše uvedených podmínek je odpovědný žadatel: Statutární město Brno, se sídlem

Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČ 44992785 v zastoupení na základě příkazní smlouvy

č. 5415144015 ze dne 30.10.2015, v platném znění a Plné moci ze dne 30.10.2015 - právnickou osobou

Brněnské komunikace a.s., se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice IČ6073309S,

zastoupené technickým ředitelem. Konkrétní pracovník žadatele bude před

vlastním zahájením stavebních prací nahlášen příslušnému silničnímu správnímu úřadu a majetkovému
správci silnice.

Tímto rozhodnutím silničního správního úřadu podle § 25 odst. 1 a 6 písm. d) zákona o pozemních

komunikacích ve věci povolení zvláštního užívání silnice - umístění inženýrských sítí a jiných podzemních

vedení všeho druhu v silničním pozemku silnice 1/42 Brno - VMO a v silničním pozemku silnice 1/52 Brno (dále

také „povolení"} nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním řádu /zákon č. 183/2006 Sb,, o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon")/, přičemž
vydání potřebných povolení dle stavebního zákona je podmíněno nabytím právní moci tohoto povolení.

Odůvodnění:

Správní řízení ve věci žádosti o vydání povolení zvláštního užívání silnice - umístění inženýrských sítí a jiných

podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, podle ust. § 25 odst. 1 a 6 písm. d) zákona o

pozemních komunikacích v silničním pozemku silnice 1/42 Brno - VMO a v silničním pozemku silnice 1/52

Brno, z důvodu umístění vedení - kqlmé (k ose silnice) uložení inženýrské sítě - lx FTP kabelové vedení

umístěné vchráničce a kabel napájení umístěný vchráničce (PE DN 110), v délce cca 20,75 m (hloubka

uložení min cca 1,30 m pod niveletou vozovky), v silničním pozemku silníce 1/42 Brno - Velký městský okruh
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(dále také „1/42 Brno - VMO"), vmiste cca km 14,538 provozního staničení silnice (dle silniční databanky

01.07,2016), na pozemcích p.č. 1385/6 a 1385/2 vše v k.ú. Staré Brno, dále umístění vedení uložení

inženýrské sítě - vedení indukční smyčky SDS1, SDS2, SDS3, vmiste cca km 14,480 provozního staničení

silnice a dále vedení indukční smyčky DVA, DVB1, DVB2 v místě cca km 14,538 provozního staničení silnice, v

silničním pozemku silnice i/42 Brno - Velký městský okruh (dále také „1/42 Brno - VMO"), na pozemcích p.č.

1385/6 a 1385/2 vše v k.ú. Staré Brno, a dále umístění vedení uložení inženýrské sítě - vedení indukční

smyčky DVE1, DVE2, DVF1, DVF2 v místě cca km 14,652 provozního staničení silnice a vedení indukční

smyčky SDS6, SDS7, SDS8 v místě cca km 14,704 provozního staničení silnice, které jsou umístěny přímo v

silničním pozemku silnice 1/42 Brno - VMO, navržené na pozemcích p.č. 1385/4 a 1385/2 vše v k.ú. Staré

Brno, dále umístění vedení - kolmé (k ose silnice) uložení inženýrské sítě - Ix FTP kabel umístěný v chráničce

HDPE 32/27 a kabel napájení umístěný v chráničce (PE DN 110) v délce cca 26,25 m (uložení v průchozí

chodbě mostu ev. č. 52-001), je umístěna přímo v silničním pozemku silnice 1/52 Brno, v místě cca km 0,017

provozního staničení silnice (dle silniční databanky 01.07.2016), navržené na pozemku p.č. 1385/5 v k.ú.

Staré Brno, v rámci akce „Brno, SSZ 2.18 Poříčí - Heršpická", bylo souladu s ustanovením § 44 odst. 1

správního řádu zahájeno doručením žádosti žadatelem Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dne
23.01.2017.

Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je účastníkem řízení v řízení o žádosti žadatel.
Účastníky řízení jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých

právech nebo povinnostech, v tomto případě Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha
4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČ 65993390, adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno,
Šumavská 33, Brno (dále také „majetkový správce silnice" nebo „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno"),

jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv státu - České republiky k dotčené pozemní

komunikaci I. třídy, v postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 27 odst. 2 správního řádu.

Užití silnice pro umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku je v

souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích zvláštním užíváním
silnice.

Podle dikce § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je k užívání silnic jiným než obvyklým způsobem

třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené

pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s

předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky.

Vzhledem ke skutečnosti, že zvláštní užívání silnice pro užití silníce pro umístění inženýrských sítí a jiných

podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku v rámci akce „Brno, SSZ 2.18 Poříčí - Heršpická",

nemůže ovlivnit bezpečnost ani plynulost silničního provozu, není v tomto případě závazným podkladem

souhlas příslušného orgánu Policie České republiky a tento správní orgán nemá v řízení vedeném pod

spisovou značkou S-JMK 12068/2017/ODOS postavení dotčeného orgánu. Nezbytným podkladem v řízení

vedeném pod spisovou značkou S-JMK 12068/2017/ODOS je však předchozí souhlas státní příspěvkové
organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno (právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv

státu k silnici 1/42 a k silnici 1/52 Brno).

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice 1/42 Brno - VMO a silnice 1/52 Brno - užití silnice pro umístění

inženýrských sítí a jiných podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, obsahuje v souladu s dikcí

§ 25 odst. 13 zákona o pozemních komunikacích a podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se

provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška") přesné určení

místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace, a základní údaje o žadateli. Přílohou žádosti

je část projektové dokumentace s názvem „Brno, SSZ 2.18 Poříčí - Heršpická", A. Průvodní zpráva, a výkres B.

Souhrnné řešení stavby - Situace

í 10/2016 projektant -

(fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku), ČKAIT
1000695 a ČKAIT 1005909, |
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Souhlasné stanovisko státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. 34/30.11./16-22200 ze

dne 20.12.2016, bylo předloženo současně se žádostí. V průběhu řízení KrÚ JMK, ODOS jako příslušný silniční

správní úřad v předmětné věci neobdržel žádné další důkazní prostředky ani námitky účastníků řízení.

Vzhledem ktomu, že KrÚ JMK, ODOS měl ke dni 06.02.2017 k dispozici všechny podklady pro vydání

rozhodnutí ve věci, sdělil písemností č.j. JMK 19813/2017 ze dne 06.02.2017 účastníkům řízení v souladu

s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, že mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Silniční správní úřad rozhodl ve věci v souladu s § 67 správního řádu a povolil umístění inženýrských sítí a

jiných podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku silnice 1/42 Brno - VMO a v silničním pozemku

silnice 1/52 Brno, vedení - kolmé (k ose silnice) uložení inženýrské sítě - Ix FTP kabelové vedení umístěné

v chráničce a kabel napájení umístěný v chráničce (PE DN 110), v délce cca 20,75 m (hloubka uložení min

1,30 m pod niveletou vozovky), v silničním pozemku silnice 1/42 Brno - Velký městský okruh (dále také „1/42

Brno - VMO"), v místě cca km 14,538 provozního staničení silnice (dle silniční databanky 01.07.2016), na

pozemcích p.č. 1385/6 a 1385/2 vše v k.ú. Staré Brno, dále umístění vedení uložení inženýrské sítě - vedení

indukční smyčky SDS1, SDS2, SDS3, v místě cca km 14,480 provozního staničení silnice a dále vedení indukční

smyčky DVA, DVB1, DVB2 v místě cca km 14,538 provozního staničení silnice, v silničním pozemku silnice

1/42 Brno - Velký městský okruh (dále také „1/42 Brno - VMO"), na pozemcích p.č. 1385/6 a 1385/2 vše v k.ú.

Staré Brno, a dále umístění vedení uložení inženýrské sítě - vedení indukční smyčky DVE1, DVE2, DVF1, DVF2

v místě cca km 14,652 provozního staničení silnice a vedení indukční smyčky SDS6, SDS7, SDS8 v místě

km 14,704 provozního staničení silnice, které jsou umístěny přímo v silničním pozemku silnice 1/42 Brno -

VMO, navržené na pozemcích p.č. 1385/4 a 1385/2 vše v k.ú. Staré Brno, dále umístění vedení - kolmé (k ose

silnice) uložení inženýrské sítě - lx FTP kabel umístěný v chráničce HDPE 32/27 a kabel napájení umístěný

v chráničce (PE DN 110) v délce cca 26,25 m (uložení v průchozí chodbě mostu ev. č. 52-001), je umístěna

přímo v silničním pozemku silnice 1/52 Brno, v místě cca km 0,017 provozního staničení silnice (dle silniční

databanky 01.07.2016), navržené na pozemku p.č. 1385/5 v k.ú. Staré Brno, v rámci akce „Brno, SSZ 2.18
Poříčí - Heršpická".

Toto povolení je vydáváno v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích se souhlasem

vlastníka silnice I. třídy, kterým je Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČ 65993390, adresa pro doručování: Ředitelství

silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, Brno.

S ohledem na ochranu státní silnice 1/42 Brno - VMO byly stanoveny podmínky tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.

cca

cca

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat dle ust. § 81 odst. 1 správního řádu k Ministerstvu

dopravy, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu, podáním učiněným u

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy.

vedoucí oddělení pozemních komunikací
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Přílohy:

(POl)0' ^ 2’°2 P0ř'ČI" N°vé Sady' B‘ Souhrnné řešení stavby - Situace stavby (koordinační)", číslo výkresu B

Počet listů rozhodnutí:

Počet příloh/listů příloh:
6 (3 oboustranný tisk)
1/8

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

• Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČ 44992785 zastoupené DS
Štýňc^lČOG0733b098BrnenSké k°mUnÍkaCe as" Se SÍdlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno -

Účastníci řízení podle 5 27 odst. 2 snrávního řádu:

* ÍřnVo^111!3^ Ř€dítelství silnic 3 dáinic ČR' státní Příspěvková organizace, Na Pankráci 56 DS

145 05 Praha 4 IC 65993390, adresa pro doručování: * '
Šumavská 33, Brno

Dotčeny orgán:

• Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby DS

dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno, ič 75151499

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno,

Za vydaní tohoto povolení byl podle položky 36 písm. a) přílohy k zákonu

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřen žadateli správní poplatek
uhrazen dne 08.02.2017.

č. 634/2004 Sb., o správních

ve výši -1000,- Kč, který byl
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Číslo jednací:
K podání:
Spisová značka:

MCBS/2016/0201929/ADAM
2016/0197806

__
Oprávněná úřední osoba:

Brno 12.12.2016

Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru nazvanému "Rozvoj dopravní telematiky 2015-
2020, Brno - SSZ 2.18 Poříčí - Heršpická"

Úřad městské části města Bma, Bmo-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), k Vaší žádosti o vyjádření
k realizaci stavebního záměru nazvaného

i
" Rozvoj dopravní telematiky 2015-2020, Brno - SSZ 2.18 Poříčí - Heršpická"

m.j. na pozemcích pare. č. 1327/1, 1327/20. 1327/25, 1327/59, 1327/60, 1327/61, 1327/66
1327/117, 1327/121, 1387/1, 1385/4, 1385/5, 1388/1, 1387/3. 1387/2, 1388/2, 1385/6, 1390/1 ’
1390/3, 1390/5, 1396, 1398 a 1385/2 v katastrálním území Staré Brno, obec Bmo, které se
nacházejí v rozsahu působnosti našeho stavebního úřadu, sděluje, že jelikož je nové vedení
v celém rozsahu položeno do stávající trasy kabelového vedení, lze tento stavební záměr zařadit
pod ust. § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona, který nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby
am územní souhlas, a ve smyslu ust. § 103 odst. J písm. a) stavebního zákona nevyžaduje
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Dokončená stavba pak ve smyslu ust. § 119
odst. 1 stavebního zákona nevyžaduje kolaudační souhlas ani oznámení stavebnímu úřadu.

oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Stavebník
1. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída č.p. 787/Ja, 639 00 B
2. oprávněná úřední osoba
3. spis

rno

V



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

SsSP *
Autorizovanou konverzí dokumentu
jejich soulad s právními přepisy. se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a

*•08'06-20'7 v ,o:35:4'- ■

sssr « *
tSSZ&XSSF*2D CA * S$2S
Odesílající datová schránka:
Název: Městská část Bmo-střed
Adresa: Dominikánská ul. 264/2, 60169 Brno, CZ
ID datové schránky: qykbwe7
Typ uživatele: Spisová služba

na

SSSSS5rJr=
^S*SSŠ3Sf^®SS=samarr- s s ííměstská část Tlč^Sísf ^ 2315’ StatUtární město Brno>

akřaiitovaným0P^ky^atelem°catlňkačních^l^eb ^AOVeH)^^"' (^lalified^Fkiot^

systémový certifikát kořenové CA), eldentíty «... Q** R°°‘ Certlíicate (kvalifikovaný

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Brno 39
Česká pošta, s.p. dne 08.06.2017

a

a:

podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

H i&RegtiK,v;* mmm &
■»»

97473797-17063-170608103531

Poznámka: ' '-------------— —---------- -—_______ ____________

na adrese httpsl^^c^h^inTc^o^ovIcidoTj^. OVÍfovacích doložek přístupnézpůsobem umožňujícím dálkový přístup

•



1

TrÁoW^ Cl

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav

Porovnáni se ce právních vztahůOznačení

pozemku

pare. číslem

Výměra parcely Druh pozemku Označení

pozemku

pare. číslem

Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs, Díl přechází z pozemku
označeného v Výměra díluurčení Číslo lislu

vlastnictví
Označení2 2ha výměrZpůsob využitím

nemovitost,
ha Způsob využití 2 dílum Způsob využití ha m

1327/1

1327/25

1327/59

1327/60

1327/61

1327/66

1327/126

1385/2

1387/3

1390/5

1327/1

1327/25

1327/59

1327/60

1327/61

1327/66

1327/126

1385/2

1387/3

1390/5

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

2883

60000

577
1396

1396 577
1398

1398 6039

oprávněný: dle listin

druh věcného břemene: dle listin

GEOMETRICKY PLAŇ Geometrický plán ověňl úředně oprávněný zeměměřický inženýr Stejnopis oviňl úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Jméno, příjmení:pro Jméno, příjmení:

___
SS

Dne: 'f. 'Z02& Číslo: £/Zq 2£1

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů 2108/2001vymezení rozsahu věcného

břemene k částem pozemků
13.12.2019Dne: Číslo: 1209/2019

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

v elekironické podoběVyhotov.:#

Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno, Štýřice

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.
Ověření slejnopísu geometrického plánu v listinné podobě.

Číslo plánu: 1419-31/2019

Brno-městoOkres:

KU pro Jihomoravský kraj
o

PGP-2628/2019-702
2019.12.17 13:29:19 CET

Obec: Brno
Kai. území: Staré Brno_________
Mapový lisí: DKM

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnula
možnost seznámil se v terénu s průběhem
navrhovaných nových hranic, které byly označeny
předepsaným způsobem:



1410/2

i,.v

41410/7

1327ŽÍ20
1409/2

a \n
1327/23S5<?/

% 29
3§7/l21^,

_________ 540-457

3
1327/126^'5

V" ^12 cVV
Í0^V7777777/7r. y40

/cft „.66)18=
19

<£**<£)**>//.J’ 31
39

&% 4>33*
&

33
37.

$<>

a \nV 'a 36 34

#7408/1 *r;■» %24 •%,
25 35

1327/66%ó>.

26
O

s
27

V

1327/22

Seznam souřadnic (S-JTSK):Oj
1327/28 Souřadnice pro zápis do KN 

Čislo bodu
*

* Y X kk
SV 540-457 598693.57

598697.76
598701.50
598706.17
598709.83 
598708.98 
598704.91
598700.25 
598696.02
598715.06
598705.60
598704.88
598702.95
598699.45 
598698.94
598698.96
598694.88
598696.80 
598696.69
598699.07 
598699.75 
598702.28 
598703.05 
598704.04
598713.32 
598712.66 
598710.13 
598709.65 
598688.31
598687.33
598681.25 
598679.37 
598674.22 
598672.27
598669.60 
598670.20
598673.84
598675.45 
598680.63 
598682.24
598688.81 
598689.42

1161862.56
1161910.09
1161906.09
1161901.11
1161897.19 
1161895.15
1161899.49 
1161904.47 
1161908.99
1161874.76 
1161863.94 
1161863.13
1161863.30
1161863.31
1161863.11
1161861.84 
1161863.02
1161863.51
1161864.41 
1161865.33 
1161865.33
1161865.32 
1161865.32 
1161865.23
1161875.85 
1161876.59 
1161879.65
1161881.41 
1161859.80
1161860.51 
1161865.26 
1161866.73
1161870.76
1161872.20 
1161874.06
1161876.10
1161873.56 
1161872.37 
1161868.31 
1161867.05 
1161861.91
1161861.49

6
*5 1 3■K-

2 3
3 3
4 35

5 3
6 3:*> 7 34

8 3
'Sv 96 3/ %

10 3
3 11'S* 3% 12 3

13 3% 14 3% 7 15 4
16 3

2 17 3

H 18 3
19 38

20 3
$ 211 3

V 22 3
*0

1327/67 23 3
24 3
25 3
26 3
27 3
28 6
29 3
30 3
31 3
32 3
33 3
34 6
35 6
36 3
37 3
38 3
39 3
40 3
41 6



Seznam souřadnic (S-JTSK): Seznam souřadnic (S-JTSK):
Souřadnice pro zápis do KN
Číslo bodu

Souřadnice pro zápis do KN
Číslo boduY X kk Y X kk

61 598561.62
598561.79
598565.26
598565.12
598565.70
598566.20
598566.46
598510.51
598509.76
598508.45
598503.71
598491.53
598476.36
598477.76
598487.72
598491.85
598495.05
598503.10
598503.34

1161969.87
1161970.18
1161968.42
1161968.15
1161967.77
1161967.75
1161967.81
1161985.82
1161986.03
1161986.61
1161987.48
1161989.11
1161991.97
1161993.76
1161991.89
1161991.11
1161990.68
1161989.60
1161990.64

3 80 598502.45
598502.67
598505.33
598505.10
598506.84
598509.56
598509.50
598506.17
598504.18
598507.59
598507.63
598475.97
598474.93
598477.13
598476.36
598472.51
598473.97

1161991.44
1161992.39
1161990.27
1161989.28
1161988.96
1162012.83
1162012.56
1161998.42
1161998.77
1162013.26
1162013.46
1162021.31
1162017.54
1162016.64
1162014.77
1162016.34
1162021.64

3
62 6 81 6
63 6 82 6
64 3 83 3
65 3 84 6
66 3 85 3
67 6 86 3
68 6 87 3
69 3 88 3
70 3 89 3
71 3 90 3
72 3 91 3
73 4 92 3
74 6 93 3
75 4 94 3
76 3 95 3
77 4 96 3
78 3
79 3

(0?8)

68 69 ^
V

139670 (4.82)
71

02.29)

72
84
0.7^,

(15.44)78

f (8.12)82 77
80 f 0.23) 76

(4.20)§ 73 V75
V81

1390/3(10.13)1390/5
74

1390/1

87
88

1385/6

l ř

1385/2

738?/3
86

89|85

90
94

Oř 95
93

fv $
1387/2

91 96



. Seznam souřadnic (S-JTSK)•
Souřadnice pro zápis do KN 
Číslo bodu

Detail A:

Y X kk42 598575.16
598569.50
598567.65
598573.32
598569.19
598566.40
598565.04
598563.27
598561.90 
598560.48 
598552.81 
598548.98 
598547.75
598545.90 
598545.11 
598546.61 
598548.67 
598553.57 
598560.94

1161988.83 3
1161977.17 3
1161977.98 3
1161989.68 3
1161966.42 6
1161965.71 3
1161965.79 3
1161966.95 3
1161967.85 3
1161967.86 3
1161971.48 3
1161972.80 3
1161973.28 3
1161974.48 3
1161974.68 6
1161976.43 6
1161975.08 3
1161973.36 3
1161969.88 3

43
4467^-S?, )|65 '

(0.27) 45

46
47
48
49
50

51
52

53

54
55

56
57

58
59
60

(1.36)

46
1398

(1.42)
50 516/

63Detail A:

<*oSJ
53 ^ 1397

V <0.8,,
v 55 y

56
58
Ss43

5744 V
73q . 1390/1

$

%
42

45

1385/4

v

1387/1


