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Město Nové Město na MoravěNázev Char.

00294900RČ/IČO

Věcné břemeno (podle listiny)Název práv. vztahu

CZ0635 Žďár nad SázavouOkres

596230 Nové Město na MoravěObec

639290 Hlinné

706400 Maršovice u Nového Města na Moravě

706418 Nové Město na Moravě

Katastrální území

Katastrální území

Katastrální území

Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na MoravěAdresa

1

2343

40

548

LV

LV

LV

Parcela

Parcela

Parcela

Díl

Díl

Díl

Pův.k.ú.

Pův.k.ú.

Pův.k.ú.

Popis práv. vztahu

Popis práv. vztahu

Popis práv. vztahu

Typ par.

Typ par.

Typ par.

Řízení

Řízení

Řízení

Podíl na 
pohledávce

Podíl na 
pohledávce

Podíl na 
pohledávce

V-2551/2011-714

V-1031/2014-714

V-492/2007-714

Z-442/2011-714

Z-6540/2012-714

Z-6540/2012-714

- na části pozemku (dle 
geom.plánu č.310-
N93/2011) zřízení stavby 
"Hlinné-přeložka vedení 
veřejného osvětlení" vč. 
vstupu a vjezdu za účelem 
údržby a oprav na dobu 
provozování stavby

služebnost inženýrské sítě 
- zřízení a provozování 
vč.vstupu a vjezdu za 
účelem údržby,oprav a 
rekonstrukce na dobu 
provozu inženýrské sítě a 
její životnosti

- právo umístit a 
provozovat na části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.2060-146/2006) 
dešťovou kanalizace 
vč.práva přístupu za 
účelem 
provozování,údržby a 
opravy.

- právo zřízení a 
provozování na části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.1823-287/2004) stavby 
"Rozšíření metropolitní 
sítě HejkalNet 2004" 
vč.práva vstupu za účelem 
údržby a opravy
- právo zřízení a 
provozování na části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.1823-287/2004) stavby 
"Rozšíření metropolitní 
sítě HejkalNet 2004" 
vč.práva vstupu za účelem 
údržby a opravy
- právo zřízení a 
provozování na části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.1823-287/2004) stavby 

     183/2

     136

    3566/1

     218/3

     221/1

     221/3

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN
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Město Nové Město na MoravěNázev Char.

00294900RČ/IČO

Věcné břemeno (podle listiny)Název práv. vztahu

CZ0635 Žďár nad SázavouOkres

596230 Nové Město na MoravěObec

706418 Nové Město na MoravěKatastrální území

Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na MoravěAdresa

1404

2108

2293

2385

2504

2573

LV Parcela Díl Pův.k.ú. Popis práv. vztahuTyp par. Řízení
Podíl na 

pohledávce

V-545/2012-714

V-1054/2014-714

Z-3712/2004-714

V-92/2015-714

Z-3350/2004-714

V-2602/2005-714

V-2602/2005-714

"Rozšíření metropolitní 
sítě HejkalNet 2004" 
vč.práva vstupu za účelem 
údržby a opravy

- na části pozemku (dle 
geom.plánu č.2422-
81/2010) vstup a vjezd za 
účelem provozu, údržby, 
opravy a rekonstrukce sítě 
technického vybavení

- služebnost užívání části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.2753-30032/2014) 
spočívající ve zřízení a 
provozování stavby 
"Obměna sítě veřejného 
osvětlení" vč.vstupu za 
účelem prohlídky a údržby 
na dobu provozování 
stavby

ze dne 12.3.1999 právní 
účinky vkladu ke dni 
12.3.1999 - věcné břemeno 
vedení a údržby kabelu 
veřejného osvětlení podle 
geometrického plánu ZPMZ
1301

- služebnost inženýrské 
sítě spočívající v právu vést
přes služebný pozemek 
inženýrskou 
síť,provozovat ji a 
udržovat, v právu vstupu a 
vjezdu, v právu mít a 
udržovat na služebném 
pozemku nezbytné 
obslužné zařízení na dobu 
životnosti inženýrské sítě

ze dne 16.6.1998, právní 
účinky vkladu ke dni 
1.7.1998 - právo vstupu a 
chůze pro pěší přes 
parcelu 151 (průchod 
domem č.p.3) podle 
geometrického plánu ZPMZ
1165

- právo vedení dešťové 
kanalizace přes část 
pozemku (dle geom.plánu 
č.1900-84/2005) vč.práva 
příjezdu a přístupu za 
účelem správy a opravy.
- právo vedení dešťové 
kanalizace přes část 
pozemku (dle geom.plánu 
č.1900-84/2005) vč.práva 

     603/3

     467/1

    1008/2

    3952

     151

     563

     601/2

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN
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Město Nové Město na MoravěNázev Char.

00294900RČ/IČO

Věcné břemeno (podle listiny)Název práv. vztahu

CZ0635 Žďár nad SázavouOkres

596230 Nové Město na MoravěObec

706418 Nové Město na MoravěKatastrální území

Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na MoravěAdresa

2606

2882

3290

3333

3502

LV Parcela Díl Pův.k.ú. Popis práv. vztahuTyp par. Řízení
Podíl na 

pohledávce

V-1858/2015-714

V-1858/2015-714

V-2602/2005-714

V-1463/2004-714

V-2982/2010-714

Z-8106/2013-714

Z-3712/2004-714

Z-3712/2004-714

příjezdu a přístupu za 
účelem správy a opravy.

- služebnost inženýrské 
sítě na části pozemku (dle 
geom.plánu č.2832-4/2015)
spočívající v právu vést 
přes služebný pozemek 
inženýrskou síť, 
provozovat ji a udržovat, v 
právu vstupu a vjezdu (na 
dobu životnosti inženýrské
sítě)
- služebnost inženýrské 
sítě na části pozemku (dle 
geom.plánu č.2832-4/2015)
spočívající v právu vést 
přes služebný pozemek 
inženýrskou síť, 
provozovat ji a udržovat, v 
právu vstupu a vjezdu (na 
dobu životnosti inženýrské
sítě)

- právo vedení dešťové 
kanalizace přes část 
pozemku (dle geom.plánu 
č.1900-84/2005) vč.práva 
příjezdu a přístupu za 
účelem správy a opravy.

- uložení na části pozemku 
(dle geom.plánu č.1809-
148/2004) NTL plynovodu 
LPe 90 vč. práva přístupu 
za účelem 
vybudování,oprav a 
údržby.

- užívání  části pozemku 
(dle geom.plánu  č.2425-
82/2010)
- užívání  části pozemku 
(dle geom.plánu  č.2425-
82/2010)

ze dne 16.6.1998, právní 
účinky vkladu ke dni 
16.9.1998 - povinnost trpět 
chůzi osob a bezbarierový 
pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a 
orientace v kteroukoli 
dobu podle geometrického
plánu ZPMZ 1239
ze dne 16.6.1998, právní 
účinky vkladu ke dni 
16.9.1998 - povinnost trpět 
chůzi osob a bezbarierový 
pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a 

    3389/1

    3935/12

     562

    3800/31

    2958/1

    2959/6

     158

     164/3

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN
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Město Nové Město na MoravěNázev Char.

00294900RČ/IČO

Věcné břemeno (podle listiny)Název práv. vztahu

CZ0635 Žďár nad SázavouOkres

596230 Nové Město na MoravěObec

706418 Nové Město na MoravěKatastrální území

Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na MoravěAdresa

3679

3690

3953

4550

LV Parcela Díl Pův.k.ú. Popis práv. vztahuTyp par. Řízení
Podíl na 

pohledávce

Z-3712/2004-714

V-1928/2010-714

V-2081/2015-714

V-119/2015-714

V-119/2015-714

V-1879/2004-714

V-1055/2007-714

V-1055/2007-714

orientace v kteroukoli 
dobu podle geometrického
plánu ZPMZ 1239

ze dne 16.6.1998, právní 
účinky vkladu ke dni 
16.9.1998 - trpět umístění a 
užívání plakátovací tabule

- uložení na části pozemku 
(dle geom.plánu č.1809-
148/2004) NTL plynovodu 
LPe 90 vč. práva přístupu 
za účelem 
vybudování,oprav a 
údržby.

- služebnost na části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.2833-5/2015) spočívající 
v právu vést přes služebný
pozemek inženýrskou 
síť,provozovat ji a 
udržovat,vč. práva vstupu 
a vjezdu,právo mít a 
udržovat nezbytné 
obslužné zařízení a právo 
provádět úpravy na 
inženýrské síti (na dobu 
životnosti inženýrské sítě)

- užívání části pozemků 
(dle geom.plánu č.2780-
79/2014) spočívající v 
právu přístupu a příjezdu 
na pozemky
- užívání části pozemků 
(dle geom.plánu č.2780-
79/2014) spočívající v 
právu přístupu a příjezdu 
na pozemky

- na části pozemku (dle 
geom.plánu č.1687-
51/2003) zřízení a 
provozování stavby 
"Dešťová kanalizace" 
vč.práva vstupu za účelem 
opravy a údržby

- právo provozování stavby
veřejného osvětlení vč. 
zemního kabelu na části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.2061-147/2006) vč. práva 
vstupu za účelem opravy a 
údržby

- právo provozování stavby
veřejného osvětlení vč. 
zemního kabelu na části 
pozemku (dle geom.plánu 

     158

    3800/61

    3394/120

    3441/3

    3441/8

    3916/1

    3916/1

    3568/3

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN
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Město Nové Město na MoravěNázev Char.

00294900RČ/IČO

Věcné břemeno (podle listiny)Název práv. vztahu

CZ0635 Žďár nad SázavouOkres

596230 Nové Město na MoravěObec

706418 Nové Město na MoravěKatastrální území

Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na MoravěAdresa

5065

LV Parcela Díl Pův.k.ú. Popis práv. vztahuTyp par. Řízení
Podíl na 

pohledávce

V-1055/2007-714

V-1055/2007-714

V-1055/2007-714

V-1055/2007-714

V-1055/2007-714

V-2982/2010-714

V-2503/2014-714

V-2833/2015-714

V-2994/2009-714

č.2062-148/2006) vč. práva 
vstupu za účelem opravy a 
údržby
- právo provozování stavby
veřejného osvětlení vč. 
zemního kabelu na části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.2062-148/2006) vč. práva 
vstupu za účelem opravy a 
údržby
- právo provozování stavby
veřejného osvětlení vč. 
zemního kabelu na části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.2062-148/2006) vč. práva 
vstupu za účelem opravy a 
údržby

- právo provozování stavby
cyklostezky na části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.2062-148/2006) vč. práva 
vstupu za účelem opravy a 
údržby
- právo provozování stavby
cyklostezky na části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.2062-148/2006) vč. práva 
vstupu za účelem opravy a 
údržby
- právo provozování stavby
cyklostezky na části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.2062-148/2006) vč. práva 
vstupu za účelem opravy a 
údržby

- užívání  části pozemku 
(dle geom.plánu  č.2421-
80/2010)

- služebnost inženýrské 
sítě na části pozemku (v 
rozsahu geom.plánu 
č.2714-11/2014) na dobu 
provozování stavby 
oprávněným

- služebnost užívání části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.2822-228/2014) 
spočívající ve zřízení a 
provozování stavby 
"Chodník a cyklostezka 
Maršovice-trasa VO" 
vč.vstupu a vjezdu na 
dobu provozování stavby

- umístit stavbu na část 
pozemku (dle geom.plánu 
č.2252-423/2008) vč. 

    3581

    3916/10

    3568/3

    3581

    3916/10

     616/1

     136/1

    3432/25

     690/3

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN
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Město Nové Město na MoravěNázev Char.

00294900RČ/IČO

Věcné břemeno (podle listiny)Název práv. vztahu

CZ0635 Žďár nad SázavouOkres

596230 Nové Město na MoravěObec

706418 Nové Město na Moravě

706426 Pohledec

741094 Studnice u Rokytna

Katastrální území

Katastrální území

Katastrální území

Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na MoravěAdresa

718

2285

296

LV

LV

LV

Parcela

Parcela

Parcela

Díl

Díl

Díl

Pův.k.ú.

Pův.k.ú.

Pův.k.ú.

Popis práv. vztahu

Popis práv. vztahu

Popis práv. vztahu

2954

LV
Číslo 
jednotky Využití Budova Popis práv. vztahu

Typ par.

Typ par.

Typ par.

Řízení

Řízení

Řízení

Podíl na 
pohledávce

Podíl na 
pohledávce

Podíl na 
pohledávce

Podíl na 
pohledávce Řízení

V-4131/2015-714

V-4131/2015-714

V-1318/2015-714

V-1536/2008-714

přístupu a příjezdu ke 
stavbě za účelem provádění 
kontroly,údržby a oprav

- užívání části pozemku 
(dle geom.plánu č.366-
820/2013 - věcné břemeno 
A) spočívající v právu 
zřízení,umístění,provozu,ú
držbě,opravě a případné 
rekonstrukce kanalizace, v 
právu vstupu a vjezdu

- užívání části pozemku 
(dle geom.plánu č.382-
820/2015) spočívající v 
právu vstupu a vjezdu za 
účelem oprav a údržby 
objektu č.p.48 na p.č.105 v 
k.ú.Pohledec

- služebnost užívání části 
pozemku (dle geom.plánu 
č.364-5448.1/2012) 
spočívající ve zřízení a 
provozování stavby " 
Pohledec,dešťová 
kanalizace " včetně práva 
vstupu a vjezdu (na dobu 
provozování stavby)

- na části pozemku (dle 
geom.plánu č.148-69/2007)
právo zřízení a umístění 
staveb "Otevřená struha 
od přelivu rybníka a 
Odtoková kanalizace DN 

     106/5

     102

     570/1

     192/6

PKN

PKN

PKN

PKN

1308/1 j.nebyt Nové Město na 
Moravě, č.p. 1308, 
1309

na umístění výměníkové 
stanice,právo 
vstupu,provádění oprav a 
odečtů hodnot tepla -ze 
dne 24.1.2000,právní 
účinky vkladu ke dni 
3.2.2000

Z-937/2003-714
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Město Nové Město na MoravěNázev Char.

00294900RČ/IČO

Věcné břemeno (podle listiny)Název práv. vztahu

CZ0635 Žďár nad SázavouOkres

596230 Nové Město na MoravěObec

741094 Studnice u RokytnaKatastrální území

Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na MoravěAdresa

LV Parcela Díl Pův.k.ú. Popis práv. vztahuTyp par. Řízení
Podíl na 

pohledávce

300" vč. práva vstupu a 
vjezdu za účelem 
provozu,údržby,oprav a 
rekonstrukce.


