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na straně jedné: 

a 

c;d/&##-b 

kterou uzavřely 
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1\5 -51j1q KUPNÍ SMLOUVA 

Město Svitavy 
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 
zastoupené starostou Mgr. Davidetn Šimke1n 

-dále jen prodávající-

na straně druhé: EVT Stavby s.r.o. 
IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766 
se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedené1n Krajský1n soudem 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842 
zastoupena jednatelem Josefem Kuncem 

- dále jen kupující -

I. 
Prodávající je vlastníkem pozemkových parcel p.č. 355, 356/2, 1437/2, 1694/6 a 2535, vše v obci 
Svitavy a katastrálním území Čtyřicet Lánů. 

Vlastnictví ke shora uvedeným pozemkům je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrálního pracoviště Svitavy v katastru nemovitostí pro katastrální území Čtyřicet Lánů na 
listu vlastnictví číslo 10001. 

II. 

Geometrickým plánem číslo 1878-105/2019 zpracovaným GEODÉZIÍ SVITAVY, Ing. 
Dědourkem Martinem, CSc., byla v katastrálním území Čtyřicet Lánů zaměřena nově vzniklá 
pozemková parcela p.č. 2541 o výměře 1 459m2

. 

Nově vzniklá pozemková parcela p.č. 2541 vznikla oddělením a spojením částí pozemkových 
parcel p.č. 355, 356/2, 1437/2, 1694/6 a 2535, vše v obci Svitavy a katastrálnhn úzetní Čtyřicet 
Lánů. 

III. 

Prodávající prodává nově vzniklou pozemkovou parcelu p.č. 2541 v k.ú. Čtyřicet Lánů (dále 
též jen "Předmět prodeje"), jíž je vlastníkem, se všemi součástmi, právy a povinnostmi, 
kupujícímu za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1 021 300,- Kč (slovy: Jedenmilion 
dvacetjedentisíc třista korun českých), když k této částce bude připočtena DPH v zákonné výši ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění, a kupující Předtnět prodeje do svého vlastnictví za 
dohodnutou kupní cenu k u p u j e . 

IV. 

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajíchnu kupní cenu takto: 
a) na úhradu části kupní ceny se dle dohody smluvních stran započítává záloha ve výši 733 502,

Kč zaplacená kupujícím prodávajícímu před podpisem této smlouvy; 
b) zbývající část kupní ceny a DPH se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu do 30-ti dnů ode 

dne účinnosti této kupní smlouvy, a to na účet prodávajícího číslo  



vedený u České spořitelny a.s., pod VS: 1625000376. Prodávající se zavazuje vystavit a 
doručit kupujícímu daňový doklad na úhradu zbývající části kupní ceny a DPH, a to v zákonné 
lhůtě. 

V případě prodlení s úhradou zbývající části kupní ceny se kupující zavazuje uhradit 
prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
Pokud bude kupující v prodlení s úhradou zbývající části kupní ceny po dobu delší než 15 dnů, 
má prodávající právo od této smlouvy odstoupit. 

v. 
Prodávající seznámil kupujícího se stavem předmětných pozemků a prohlašuje, že na převáděném 
pozemku neváznou žádné dluhy, věcná břemena (s výjimkami níže uvedenými), zástavní práva, 
ani jiné právní závady. 

Kupující bere na vědomí, že na Předmětu prodeje váznou: 
- věcné břemeno vedení sítě dálkového vedení tepla, vstupu za účelem provádění údržby, oprav 

a rekonstrukce dálkového vedení tepla na části pozemků v rozsahu geometrického plánu č. 

1368-594/2010 dle článku III. smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 14.10.2010 (V-
5253/2010-609) ve prospěch vlastníka stavby č.p. 724 v části obce Lány, obci Svitavy a k.ú. 
Čtyřicet Lánů; 
věcné břemeno za účelem uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné 
telekomunikační sítě na části pozemků v rozsahu geometrického plánu č. 993-90/2003 dle 
článku III. sn1louvy o zřízení věcného břemene ze dne 10.2.2004 (V -1532/2004-609) ve 
prospěch Česká telekotnunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063. 

Kupující prohlašuje, že je mu stav převáděného pozemku znám. 

VI. 

Kupující se zavazuje, že na Předmětu prodeje vybuduje stavbu "Bytový dům Svitavská" s 
parkovací plochou (vše dále jen "Bytový dům Svitavská"), a to v souladu s veřejnou vyhláškou -
společným povolením pro stavební záměr Bytový dům na ulici Svitavská ve Svitavách vydaným 
Městským úřadem Svitavy, odborem výstavby pod č.j. 23515-19/0V-hal I 3822-2019 dne 
24.7.2019, které nabylo právní moci dne 30.8.2019, a tuto dokončí do 3 let ode dne nabytí 
účinnosti této kupní smlouvy. 

Pro účely této smlouvy se dokončením stavby rozumí den vydání kolaudačního souhlasu či den 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (resp. posledního kolaudačního souhlasu či 

posledního kolaudačního rozhodnutí, pokud se dům a parkovací plochy budou kolaudovat 
samostatně) na stavbu Bytového domu Svitavská v souladu se stavebním zákonem. 

V případě, že kupující poruší povinnost dokončit stavbu Bytového domu Svitavská dle tohoto 
článku, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

Závazek zaplatit stnluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda 
převyšuje ujednanou smluvní pokutu. 

VII. 

Kupující se zavazuje, že do doby dokončení stavby Bytového domu Svitavská (viz. druhý 
odstavec článku VI. této smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nezatíží 
Předmět prodeje žádnýn1 zástavním právem, věcným břemenem, předkupním právetn, nájetnní 
smlouvou, pachtovní sn1louvou, ani tento pozemek nezcizí. 

Zákaz zatížení a zcizení Předmětu prodeje se zřizuje jako věcné právo. 

Prodávající se zavazuje ve lhůtě 30 dnťl ode dne, kdy mu kupující doručí kolaudační souhlas 
(resp. kolaudační souhlasy či pravotnocné kolaudační rozhodnutí či pravomocná kolaudační 
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rozhodnutí) na stavbu Bytového domu Svitavská vydaný příslušným stavebnín1 úřadem, učinit 
patřičné kroky směřující k výmazu zákazu zatížení a zcizení, který je touto s1nlouvou zřízen. Ve 
sjednané lhůtě je prodávající povinen podat ke katastrálnímu úřadu příslušný návrh. 

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu udělí souhlas ke zřízení zástavního práva k Předmětu 
prodeje v případě, kdy zástavní právo bude zřízeno ve prospěch banky poskytující úvěr, který 
bude poskytován výlučně za účelem financování výstavby Bytového domu Svitavy. 

VIII. 

Vlastnictví k Předmětu prodeje nabude kupující zápise1n vlastnického práva dle této smlouvy do 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy. 

Zákaz zatížení a zcizení vzniká vkladem práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy. 

Strany se dohodly, že náklady na řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je v souladu se zákonným opatřením Senátu ČR č. 
340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kupující. Kupující je povinen podat přiznání k dani 
z nabytí nemovitých věcí a tuto daň zaplatit, a to do konce 3. 1něsíce následujícího po měsíci, kdy 
bude vklad práva dle této smlouvy zapsán do katastru nemovitostí. 

IX. 
• \ . .. t ~.. 1. 

Dle této smlouvy lze u ~~tastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy 
v katastru nemovitostí pro katastrální území Čtyřicet Lánů na příslušném listu vlastnictví zapsat 
vklad tak, že: 
- kupující je vlastníkem Předmětu prodeje; 
-byl zřízen zákaz zatížení a zcizení dle článku VII. této smlouvy. 

X. 
Sn1luvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplné1n znění byla uveřejněna 
v rá1nci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení kjejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

S1nluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 
prodávající. 

XI. 

Tato smlouva ml1že být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
sn1luvní1ni stranami. Tuto smlouvu lze zrušit pouze písemně. 

Nedílnou součástí této smlouvy je geometrický plán číslo 1878-105/2019. 

S1nluvní strany si potvrzují, že účinností této kupní s1nlouvy se ruší Sn1louva o budoucí kupní 
smlouvě, kterou uzavřely dne 7.8.2018 ohledně pozemků v k.ú. Čtyřicet Lánů. 

Tato s1nlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu obě1na s1nluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru s1nluv. 

XII. 

Doložka dle§ 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisú: 
Záměr převodu nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Svitavách od 
18.4.2019 do 6.5.2019 pod č. 183/19. 
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Prodej pozen1kťl a zřízení zákazu zatížení a zcizení byly schváleny usnesením Zastupitelstva 
města Svitavy č. 6/E/9b),9c) ze dne 15.5.2019. 

Ve Svitavách dne .(/: .. /!.:.r/0 /9 

Za prodávajícího: 

. , c/ t!.~tt:-fa Ve Sv1tavach dne ......... · .... . !. / 

Za kupujícího: 
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5-01/11 
Smlouva o právu a podmínkách provedení stavby 

kterou uzavřely 

na straně jedné : Město Svitavy 

a 

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 
zastoupené starostou Mgr. Davidem Šimkem 

- dále jen "Vlastník nemovitostí" -

na straně druhé: EVT Stavby s.r.o. 
IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766 
se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy 
společnost zapsaná v obchodnítn rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842 
zastoupena Josefem Kuncem, jednatelem 

- dále jen "Stavebník" -

I. 
Stavba 

1.1. Stavebník připravuje realizaci stavby "Bytový dúm Svitavská". 

1.2. Stavba by měla zahrnovat: 
a) vybudování vlastního bytového domu, včetně parkovacích stání, které jsou součástí 

bytového domu, dále vsakovacího objektu, vodovodní přípojky, přípojky dešťové 

kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, přípojky teplovodu a přípojky optického 
kabelu; 

b) vybudování přeložky veřejného osvětlení, přeložky dešťové kanalizace, nových 
parkovacích stání, nové přístupové komunikace a nových terénních a parkových úprav; 

c) přeložky sdělovacího kabelu CETIN; 
(vše dále jen "Stavba"). 

1.3. Stavba je blíže popsána v projektové dokumentaci pro společné povolení stavby "Bytový 
dúm Svitavská" zpracované generálním projektantem APOLO CZ s.r.o., Polička, číslo 

zakázky P0818 z 1/2019 (dále jen "Projektová dokumentace"). 

1.4. Ke dni uzavření této smlouvy jsou všechny pozemky, na kterých se má realizovat Stavba, ve 
vlastnictví Vlastníka nen1ovitostí. 

II. 
Vlastnictví pozemků 

2.1. Na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 7.8.2018 uzavřené mezi Stavebníkem 
jako budoucím kupujícín1 a Vlastníkem nemovitostí jako budoucím prodávajícím má 
Stavebník před zahájením realizace vlastní Stavby a po získání všech pravomocných 
stavebních povolení na Stavbu nabýt do vlastnictví části pozemkových parcel p.č. 355, 
356/2, 1437/2, 1694/6 a 2535, vše v katastrálním úzen1í Čtyřicet Lánú, a to ty části, na 
kterých bude stát vlastní bytový dť1m a části Stavby popsané v bodě 1.2. písm. a) této 
smlouvy. 

2.2. Zbývající části pozemkových parcel p.č. 355, 356/2, 1437/2, 1694/6 a 2535, vše v k.ú. 
Čtyřicet Lánú, které nejsou předmětem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě z 018, 
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zůstanou ve vlastnictví Vlastníka nemovitostí a budou na nich vybudovány části Stavby 
popsané v bodě 1.2. písm. b) a c) této smlouvy. 
Stavba zasáhne i na kotnunikace - pozemkové parcely p.č. 1694/5, 1435/1 a 1438/1, vše 
v k.ú. Čtyřicet Lánů, které jsou ve vlastnictví Vlastníka nemovitostí. 

2.3. Ze shora uvedeného vyplývá, že Stavba bude realizována částečně na pozemcích 
Stavebníka, které získá od Vlastníka nemovitostí, a částečně na pozemcích, které zůstávají 
ve vlastnictví Vlastníka nemovitostí. Budoucí rozdělení vlastnictví a záměr vedení sítí, 
včetně utnístění budované infrastruktury, jsou vyznačeny v příloze č. 1 této smlouvy. 

III. 
Souhlas Vlastníka nemovitostí 

3 .1. Vlastník nemovitostí souhlasí s umístěním a realizací Stavby dle Projektové dokumentace a 
za splnění podmínek dohodnutých v této smlouvě. Stavebník prohlašuje, že seznámil 
Vlastníka nemovitostí s příslušnou částí Projektové dokumentace a veškerými podklady 
týkajícími se Stavby. 

3.2. Touto smlouvou vzniká Stavebníkovi oprávnění zřídit Stavbu, vstupovat a vjíždět na 
pozemky uvedené v článku II. této smlouvy v souvislosti se zřizováním, provozem, 
opravami a údržbou Stavby. Stavebník se zavazuje, že při zřizování, užívání, opravách a 
údržbě Stavby bude co nejvíce šetřit práva Vlastníka nemovitostí. 

IV. 
Povinnosti Stavebníka 

4.1. Stavebník se zavazuje, že zrealizuje Stavbu na své náklady a na své nebezpečí v souladu 
s pravomocným stavebním povolením či stavebními povolenÍlni, která budou na Stavbu 
vydána, a dále, že zajistí kolaudaci (možnost započetí užívání Stavby, resp. jejích částí 
v souladu se stavebním zákonen1) Stavby, resp. jejích částí. 

4.2. Stavebník se tímto zavazuje, že Vlastníkovi nemovitostí uhradí případné škody, které 
prokazatelně vzniknou v souvislosti s přípravou a realizací Stavby. 

v. 
Povinnost spolupráce 

5.1. Stavebník se zavazuje během provádění stavby dodržovat vyjádření dotčených subjektů, a 
to: 

Souhnmé stanovisko - vyjádření SPORTES Svitavy s.r.o., úsek Technické služby, akce: 
"Bytový dům Svitavská" č.j. SPOTS/026119 ze dne 5.2.2019; 
Vyjádření k realizaci "Bytový dům Svitavská - sadové úpravy", z hlediska ochrany 
veřejné zeleně vydané odborem životního prostředí Městského úřadu Svitavy dne 
6.3.2019 č.j. 11284-19/0ZP-ses; 
Vyjádření k PD na akci: Bytový dům Svitavská, p.č. 1694/6, 356/2, 355, 1437/2, 2535, 
1694/5, 1435/1, 1438/1, k.ú. Čtyřicet Lánů, Svitavy vydané Vodárenská Svitavy s.r.o. 
dne 30.1.2019, zn. Z0/2019/32. 

5.2. Před zahájením vlastní výstavby se Stavebník zavazuje konzultovat s Vlastníketn 
nemovitostí použitou technologii a stavební prvky části Stavby popsané v bodě 1.2. písm. b) 
této smlouvy. 

5.3. Stavebník se během provádění Stavby zavazuje zvát Vlastníka nemovitostí a potenciální 
budoucí správce částí Stavby popsané v bodě 1.2. písm. b), tj. společnosti SPORTES 
Svitavy s.r.o. (komunikace, parkovací plochy, veřejné osvětlení, zeleň) a Vodárenská 
Svitavy s.r.o. (dešťová kanalizace), na kontrolní dny Stavby a zavazuje se respektovat jejich 
doporučení a návrhy na další chod prací. Vlastník nemovitostí, SPORTES Svitavy s.r.o. a 
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Vodárenská Svitavy s.r.o. se pro účely této smlouvy dále nazývají jako "Oprávněné 
subjekty". 

5.4. Po celou dobu provádění Stavby Stavebník umožní Oprávněným subjektům provádění 
kontroly části Stavby popsané v bodě 1.2. písm. b), a to v rozsahu, jako by prováděli 
technický dozor investora. Zejména jsou Oprávněné subjekty oprávněny u částí Stavby 
popsaných v bodě 1.2. písm. b) kontrolovat kvalitu prováděných stavebních prací, použité 
stavební prvky a výrobky a dodržování technologického postupu prací. Stavebník je 
povinen bez zbytečného odkladu po provedení příslušných zkoušek, kontrol, revizí apod. 
předat výsledky těchto zkoušek Oprávněným subjektům. 

VI. 
Předání částí Stavby Vlastníkovi nemovitostí 

6.1. Strany se dohodly, že v souvislosti s vybudováním části Stavby popsané v bodě 1.2. 
písm. b) této smlouvy nebude Vlastník nemovitostí hradit Stavebníkovi žádné náklady, ani 
platbu za případné zhodnocení pozemků Vlastníka nemovitostí. 

6.2. Strany se dohodly, že po vydání příslušného kolaudačního souhlasu na Stavbu, kterým bude 
možné začít užívat příslušné části Stavby popsané v bodě 1.2. písm. b ), předá Stavebník 
Vlastníkovi nemovitostí bezúplatně provedené části Stavby popsané v bodě 1.2. písm. b) 
této smlouvy. O předání příslušných částí Stavby sepíší strany předávací protokol či 

předávací protokoly, přičemž v těchto předávacích protokolech bude vždy uvedena účetní 
hodnota předávané části stavby. 

6.3. Na části Stavby, které Stavebník Vlastníkovi nemovitostí předá dle bodu 5.2. této smlouvy, 
poskytuje Stavebník Vlastníkovi nemovitostí záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční 
doba počne běžet dnem předání příslušné části Stavby. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

VII. 
Doba trvání smlouvy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 3 roky ode dne účinnosti smlouvy. 

V případě, že Stavebník poruší jakoukoliv povinnost dle této smlouvy a tuto nenapraví ani 
v dodatečné lhůtě poskytnuté mu Vlastníkem nemovitostí pro nápravu, je Vlastník 
nemovitostí oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

V případě, že Vlastník nemovitostí poruší jakoukoliv povinnost dle této smlouvy a tuto 
nenapraví ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu Stavebníkem pro nápravu, je Stavebník 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

V případě, že se změní poměry, z nichž strany vycházely při uzavření této smlouvy, je 
Vlastník nemovitostí oprávněn od této smlouvy odstoupit, přičemž odstoupení může být 
učiněno i jen s účinky do budoucna. 

V případě, že Stavebník ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 
7.8.2018 neuzavře s Vlastníkem nemovitostí kupní smlouvu a nenabude do vlastnictví části 
pozemků uvedené v bodě 2.2. této smlouvy, je Vlastník nemovitostí oprávněn odstoupit od 
této smlouvy. Jestliže v důsledku zaměření daných částí pozemků geometrickým plánem 
dojde ke změně rozsahu pozemků nabývaných Stavebníkem, pak má Vlastník nemovitostí 
právo odstoupit od této smlouvy pouze v případě, že Stavebník před zahájením realizace 
Stavby nenabude pozemky, na kterých má dle Projektové dokumentace stát část Stavby 
popsaná v bodě 1.2. písm. a) této smlouvy. 

Projev odstoupení musí být učiněn písemně a musí být doručen druhé smluvní straně. 

. ' st.va l:í aci~ · ~  
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VIII. 
Adresy pro doručování 

8 .1. Adresy pro doručování : 
Adresa, datová schránka a e-mail Vlastníka nemovitostíjsou: 

Město Svitavy 
Adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
e-mail:  
datová schránka: 6jrbphb 

Adresa, datová schránka a e-mail Stavebníka jsou: 
EVT Stavby s.r.o. 
Adresa: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy 
e-mail:  
datová schránka: hcy5 cy3 

nebo jiné adresy, datové schránky nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně 
oznámeny. 

8.2. Veškerá oznámení, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. 

IX. 
Závěrečná ujednání 

9 .1. Tato smlouva mf1že být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami. Smlouvu lze zrušit pouze písemně. 

9.2. Práva a povinnosti plynoucí ze stnlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce. 

9.3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 -situace Stavby. 

9.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k 
jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 
Vlastník nemovitostí. 

9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

Doložka dle§ 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této stnlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 8.4.2019. 

Ve Svitavách dne . . f.) . 4 
• • • Cf.· .. / 0 19 

Za Vlastníka nemovitostí : Za Stavebníka : 

 
 

   
 

  4 



SITUACE· VLASTNICIVÍ POZEMKŮ PO DOKONCEN( STAVBY 
1:250 

2461 

\ 

""' --
356/ 2 

LEGENDA pLOCH: 
r - ") POZEMKY VE vtASTNICTVI MAJITELE STAVBY 

POZEMKY VE vtASTNICTVI ~STA SVITAVY 

LEGENPA ZNACEK A CAR; 
KATASTRÁLNI MAPA·HRANICE PARCEL 

0 
0 
~ 

KATASTRÁLNI MAPA· SLIJO<~ tARY PARCEL 

KOMUNIKACE, ZPEV~Né PLOCHY, ROlHRANI PLOCH 

STAVAJICI VZROSTLE STROMY 

PS C 

NAVfttENI.IIÝSAOIIA DAEv1N 

VZROSTLE STROMY NAVIW:Né K ODSTRA~I 

POJISTKCVA SKAIŇ 

REVIZNI SM:Hl'A 

VENnACNI !l.r.CHTA 

~DDVODNtNI 

ODLUCCVAC ROPNYCH LÁTEK \
Rě 0 
Yě 0 
LO c::::l 

ORL 0 
vo Cl VSAKCVACI OBJEKT 

S!ÁVAJ(C( SfrĚ· 

~---~- -VOODVODNIAAD 
--.-"\..--- .-"\..- • VEDENI ELEKTRO 

- -{- - - -{- • KANAUZACE SPLA~CVA 
- -(- - - -(- • KANAIJZACE DE!ItcvA 
~ -STLPYNCVOD 

I I I I I I I ·TEPLOVOD 
-vo-vo-vo- . VEAENI! osvtrLENI 
- ..f' - - - ..f' -SDelCVACIKAIIELCETlN 

-'V---'V- · SDelCVACI KABEL UPC 

-~=----ř-- · OP'IICKY KABEL I'OW!u.ICDMAI 

NAVRžENÉ SIT!:; 
_ ...,. ___ ...,. · VOODVOD-PAIPOJKA 

• -t--- -t- ·KANALIZAC!DE!ItcvA-PAIPO.IKNPI'IELob<A 

• -(--- -(- - KANAUZACESPI.ůKCVA-PAIPOJKA 

I I I I I I I -TEPLCVOD-P#IIPO.H<A 
; • ; I • OPTICKÝ KA8EL POl». a.L (COMA) .. PRIPDJKA 

- .,J" - - - .,J" • SDeLCVAd KABEl CETIN • P#la.ob<A 

---- -VERENI! osvrn.ENI-PAELD1KA __ .."_ __ .."_ • VEDENI ELEKTRO • P#IEIIPOKL.ADANA TRASA PAIPOJKY 
.. reu cez ptetrlhyc• ".. ..... grpfektgypy dpkuraenltd 

RUŠENÉ SfrĚ· 

- M-{- -I(- -()C-o • KANALIUoCE DE!ŤCVA 

4(..f' - )I- - Jil · SDeLOVAclKAIIELCET1N 

-H-vo-«--vo-* -VERENI! osvmENI 

Polohový systém S.J!SK, Výškový systém Bpv 

C ·SITUACE STAVBY 

SITUACE· VLASTNICTYI POZEMKŮ PO DOKONČENI 
STAVBY 

1:250 

s 

~ 



9 

.:: 4 61 

... ,m 
•·..tL~ ·~ · · 

/\ 
SQ_ 
I 
I 

LEGENQA PLOCH· 

~ OBJEKlY V'i'STAVBY 

~ OBJEKTY V'i'STAVBY 
~ • PAESAHUJicl KONSTRUKCE,ZASTIIE~ PLOCH, PAISTFIE§KY 

Cl ~ ZPEV~ PLOCHY· CHOONIKY 

c:J NOVE ZPEVNSNE PLOCHY· KOMUNIKACE 

CJ STAVAJfcl ZPEVIENE PLOCHY· KOMVNIKACE 

r---1 N0VE TEReNNI A PARKDV~ ÚPRAVY 
L.......J ·ZATRA~. DROIINAZELEfl 

LEGENQA ZNAČEK A ČAR: 

0 
0 
~ 
A 

PS Cl 
RA 0 
VA 0 
LO= 

KATASTRAL.NI MAPA· HRANICE PARCEL 
KATASTRAI.NI MAPA· SI.UCKDVE CARY PARCEL 

K~ ZPEV~ PLOCHY. fiOZHRAHf PLOCH 

KQMIA'IIKACE, ZPEV~ PLOCHY K 00~ 

STAVAJICI~ STROMY 

NAVRlENA V'i'SADIIA Df'IEVlN 
VZROSTl! STROMY NAVRlENE K OO!ITIWIENI 

VSTUPY A VJCID'f 00 OBJEKTU 

POJISTKDVA SKAIŇ 

REVIZNI!IACHTA 

VENnACNI SACHTA 

UNtDV~OOV~ 

OOt.UCovAe ROPNYCH LATEK ORL 0 
vo C:1 VSAKDVACI OBJEKT 

SIÁ'/AJICI SIIĚ: 
~---~- -VOODVOONI AAo __ ...,__ __ ...,__ -VEDENI ELEKTRO 

- -<- - - -<- ·IIANAUZACE SPI.ASKDVA 

- -(- - - -(- • KANAI.IZACE DE!ltDVA 
~ • STLPYNOVOO 

I I I I I I I · TEPLOVOD 
-w-vo-w- -1/EAENE osvffiENt 
- V" - - - V" · SDELDVACI KABEl CETIN 
- 'V---'V- · SDELDVACI KABEL UPC 

; ' ; e .. OPT'ICKY KABEL POMA (COMAJ 

NAVBžENÉ SITĚ · 
_ _.,. ___ ~ -VOOOVOD-PRIPOJKA 

- -t--- -t- ·IIANAUZACEDUtovA-PAlPO.JI<An>AELOb<A 

• -(--- -(- ·IIANAUZACESPI.ASKDVA-PAIPo.Jt<A 

I I I I I I I -TEPLOVOD - PAIPo.JKA 

J 1 J 
4 

• OP1'lCK'i' KA11EL POMA (COMAJ • PAIPOJKA - V" --- V" · SDWlvACIKAIIEI.CETIN·ffiELOb<A 
--...,__ __ ..,__ • VEDENI ELEKTRO • PAEDPOt<l.ADANA TRASA PAIPOJKY 

• IeU CR Qltlrtbuse ylaafnl wplůlgygu dpktiJJII!tK' 

BUŠENe S(TĚ· 
- )f-(- -K- -[M- -11ANAUZACEDE$1'DVA 

-KV" -)E-- ..,R ·SDaDVACIKABELCETIN 

Polohový systém S-JISK, Výškový systém Bpv -- BYTOVÝ DŮM SVITAVSKÁ -- k.ů. Ctyflcat Lénů, SvMnsk6, p,č. 1694/6, 356/2, 355, 1437/2, 2535, 1694/5, 143511, 143811 -= EVT Stavby a.r.o., V Zahridkich 2155/3, 561 02 Svitavy --: ~I
AI'OUICZs,r.._ 

-Siojll!ol m·:~::.. 1- -$4ojoklll I f o41UIHUZK bdp.-- Ing. Mllr11n K- apolo ::-..: 

..... ········ 

iCiot Panlllbk:ky fF- 5114 (CIIIO-r POBll 

- - - S'lllevy , _., 00 !Dolom 112019 

~PC; ODIIUMENTACE PAD SPOI.ECIE PDVOI.ENI STAVIlY 

s 

~ 

Cos! ~"..., (Cblo,..,. 

C- SITUACE STAVBY C.01 

""'""- KOORDINAČNÍ SITUACE 1:200 




