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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

109285 

Název dokumentu: Smlouva o dílo 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 

Schváleno: RK Datum: 28.2.2018 Č.usnesení: 0180/04/2018/RK 

Dokument uložen u: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Energetická agentura Vysočiny 

Smluvní částka: 1) 502150.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 13.3.2018 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis a 

Zpracoval: ORR/Stejskal 8.3.2018 

Projednáno s: ORR/Fryšová 8.3.2018 ( /  ? (  ,  / / 7  

Právní kontrola: ORR/Tlustoš 8.3.2018 

Předkládá: ORR/Stejskal 8.3.2018 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 8.3.2018 
V 2 -;-y 

Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 8,3.2018 l / " 7  ' ' i ,  y  Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE/Tulis 9.3.2018 
• i > 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 70938334), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: stejskal.v, datum ověření: 05.03.2018 10:06:49): 

Jedná se o uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem na veřejnou zakázku "Pasportizace budov v majetku 
Kraje Vysočina". 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 502150, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 3699, ORJ: 9000, ORG: POL: 5169 
UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Kraj Vysočina KUJIP018L1X6 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu pověřen: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. ú.: 

I. 

Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
70890749 
CZ70890749 
Sberbank CZ, a.s., 
4050005000/6800 

(dále jen „objednatel") 

Energetická agentura Vysočiny 
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Jihlavy 
se sídlem: 
zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. ú.: 

Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava 
Ing. Zbyňkem Boudou, jednatelem 
70938334 
CZ70938334 
Česká spořitelna, a. s. 
1471281309/0800 

(dále jen „zhotovitel") 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zhotovení kvalitních podkladů nezbytných pro realizaci energetického 
managementu Kraje Vysočina na jeho majetku. 

2. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za 
sjednaných podmínek zpracuje energetickou pasportizaci budov v majetku Kraje 
Vysočina uvedených v seznamu v příloze č. 1 této smlouvy, a to pro každou budovu 
tohoto seznamu v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy. 

III. 

Povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené včl. II. smlouvy v termínu uvedeném 
v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny 
práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není 
v této smlouvě stanoveno jinak. 

2. Objednatel nedisponuje aktuální stavební dokumentací či revizními zprávami k budovám 
uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, a proto ji v rámci zhotovování díla zhotoviteli 
nebude poskytovat. 

3. Dílo je provedeno jeho řádným a úplným zhotovením zhotovitelem a předáním 
objednateli dle podmínek stanovených v této smlouvě v termínu stanoveném v čl. V. této 
smlouvy. 
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Kraj vysočina 
4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech ^ .... u pro 

řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádnlz^fca^é 
provedení díla. Kontaktní osobou objednatele je Mgr. Dušan Vichr, tel.: 564 602 541, e-
mail: vichr.d@kr-vysocina.cz (dále jen „kontaktní osoba objednatele"), kontaktní osobou 
zhotovitele je Ing. Zbyněk Bouda, tel.: +420 603 212 666, e-mail: bouda@eav.cz (dále 
jen „kontaktní osoba zhotovitele"). 

5. Objednatel je oprávněn v průběhu zhotovení díla určit prioritní budovy, které je zhotovitel 
povinen přednostně zpracovat. Seznam těchto budov je za objednatele oprávněna 
písemně zhotoviteli zaslat kontaktní osoba objednatele. 

IV. 

Způsob provádění díla 

1. Při provádění dílo dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto 
smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

2. Dílo bude předáno ve formátu .xls obsahující úvodní fotografii, ostatní fotodokumentace, 
bude předložena ke každé pasportizaci budovy samostatně ve formátu .jpg, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen dodržet formáty jednotlivých 
buněk nastavených v příloze č. 2 této smlouvy. 

V. 

Čas a místo plnění 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno po uzavření této smlouvy a 
bude dodáno ve finální podobě akceptované objednatelem nejpozději do 18 měsíců od 
podpisu této smlouvy. 

2. Místem předání a převzetí jsou prostory objednatele, Žižkova 16, Jihlava, pokud není 
dohodnuto jinak. 

3. Akceptaci je oprávněna za objednatele učinit kontaktní osoba uvedená včl. III. této 
smlouvy. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud nebudou provedeny včas a v kvalitě dle této 
smlouvy. Za takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou 
v čl. VI. této smlouvy. 

VI. 
Cena plnění, platební podmínky 

1. Nejvýše přípustná cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla 
stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění na 502 150 Kč včetně DPH (slovy: pět set dva tisíce sto padesát korun českých) 

2. Účastníci sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele 
v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení 
sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné 
sazby DPH. Účastníci sjednávají možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany 
objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. 
Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení 
zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby 
DPH nebudou uzavírat dodatek ktéto smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně 
zákonné sazby DPH. 

3. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí díla. 

2. 



Kraj Vysočina 
4. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení 

části díla za každý uplynulý kalendářní měsíc či jiné vhodné období nejvýše však 
do 70% ceny uvedené včl. VI. odst. 1. této smlouvy. Zbylých 30% ceny uhradí 
objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení celého díla 
v termínu dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Úhrady faktur budou realizovány 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním 
úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 
odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH"), a to do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 
faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

5. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli cenu za zhotovenou část díla v souladu 
s touto smlouvou. 

6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že 
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. 
Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části 
smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované poskytovatelem. 

VIL 

Sankce 

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu 
s článkem VI. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny příslušné části díla, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitel se zhotovením a předáním částí díla v termínech dle článku 
V. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z ceny příslušné části díla, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu 
škody. 

VIII. 

Trvání smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel opakovaně neplní 
povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím 
po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 

IX. 

Ochrana nehmotných statků 

1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže v rámci zhotovování díla vznikne 
nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon). Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo užít dílo všemi způsoby 
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Kraj Vysocma 
nezbytných k naplnění účelu této smlouvy, jakož i nehmotných statků, které jsou v to, 
díle zpracovány. 

2. Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla. 

3. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. O udělení podlicence není 
objednatel povinen zhotovitele informovat. 

4. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo. 

5. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. 

6. Objednatel není povinen licenci využít. 

1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017. 

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů 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. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 
podmínek této smlouvy. 

3. Tuto smlouvu lze s výjimkou údajů uvedených v čl. I. a kontaktních osob uvedených 
v čl. III. odst. 4. této smlouvy měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně 
číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna 
údajů uvedených v čl. I. a kontaktních osob uvedených v čl. III. odst. 4. této smlouvy 
bude pouze neprodleně písemně oznámena druhé smluvní straně. 

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a touto smlouvu 
výslovně neupravené, se řídí občanským zákoníkem. 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jeden. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Příloha č. 1 - Seznam budov a Příloha č. 2 - Vzor 
energetického pasportu, 

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registr smluv. 

X. 

Závěrečná ustanovení 

V Jihlavě 

za/Objednatel; 

Ing. Zb; 
jďd 
Zbyněk BoujsÉř^ 
jednatel 

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana Kraje Vysočina 

Kraj Vysočina' 1'! 
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Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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Příloha č. 1 - Seznam budov 



Havlíčkův Brod 
Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

příspěvková organizace 
! budova na stavební parcele Havlíčkův Brod 5017 Cestmistrovství Havlíčkův Brod sklad posypové soli 

: Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

; budova na stavební parcele Havlíčkův Brod 5019 Cestmistrovství Havlíčkův Brod opravna dopravních a mechanizačních prostředků 

Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, ibudova na stavební parcele Havlíčkův Brod 5021 Cestmistrovství Havlíčkův Brod administrativní budova 
příspěvková organizace Žižkova 1018, Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na stavební parcele Havlíčkův Brod 5020 Cestmistrovství Havlíčkův Brod montovaný sklad materiálu 

i Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Ibudova na stavební parcele Havlíčkův Brod 3504 Cestmistrovství Havlíčkův Brod ; garáže a sklad 

Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
: příspěvková organizace 

: budova na stavební parcele Havlíčkův Brod 5018 Cestmistrovství Havlíčkův Brod halové garáže 

Havlíčkův Brod i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

ibudova na stavební parcele Havlíčkův Brod 3505 Cestmistrovství Havlíčkův Brod budova skladu 

Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Havlíčkův Brod 3064 Cestmistrovství Havlíčkův Brod garáže 
příspěvková organizace 

; Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

: budova na pozemkové parcele Chotěboř 3071/8 Cestmistrovství Chotěboř opravna dopravních a mechanizačních prostředků 

Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na pozemkové parcele Chotěboř 3071/11 Cestmistrovství Chotěboř mycí rampa 

Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
; příspěvkové organizace 

budova na pozemkové parcele Chotěboř 3071/10 Cestmistrovství Chotěboř příruční sklad 

: Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
í příspěvková organizace 

budova na pozemkové parcele Chotěboř 3071/12 Cestmistrovství Chotěboř sklad mechanizmů a sklad posypového materiálu 

: Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na pozemkové parcele Chotěboř 3071/7 i Cestmistrovství Chotěboř provozní budova, Partyzánská čp.31, Chotěboř 

: Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na stavební parcele Habry 650 Cestmistrovství Ledeč nad Sázavou provozní budova, dílna, garáže, Sázavská 399, Habry 

i Havlíčkův Brod ; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na stavební parcele Ledeč nad Sázavou 1128 Cestmistrovství Ledeč nad Sázavou sklad 

; Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silníc Vysočiny, 
příspěvková organizace 

:budova na stavební parcele Ledeč nad Sázavou 1129/1,Cestmistrovství Ledeč nad Sázavou provozní budova, dílna a garáže, Na Pláckách čp. 1302, Ledeč nad Sázavou 

Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na stavební parcele Přibyslav 519 , Cestmistrovství Chotěboř ocelokolna 

Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na stavební parcele Přibyslav 592/2 Cestmistrovství Chotěboř provozní budova. Malínského čp.281, Přibyslav 

Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
: příspěvková organizace 

ibudova na stavební parcele Ledeč nad Sázavou 653/3 Cestmistrovství Ledeč nad Sázavou skládka kameniva a plocha pro odstavení sezónních strojů 

Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

'budova na stavební parcele Herálec 259/4 ; Cestmistrovství Havlíčkův Brod provozní budova a garáže 

; Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
: příspěvková organizace 

budova na stavební parcele Herálec 258/14 Cestmistrovství Havlíčkův Brod skladová hala 

i Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
; příspěvková organizace 

ibudova na pozemková parcele Chotěboř 3071/39 Cestmistrovství Chotěboř hala na posypový materiál 

Havlíčkův Brod Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

ibudova na pozemková parcele Chotěboř 3071/36 Cestmistrovství Chotěboř ocelový přístřešek pro parkování 
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Havlíčkův Brod i Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, : garáž p.č. st. 5703, ulice Boženy Němcové bez č.p., Garáže u charitního domova : Garáž pro os. auto, 
příspěvková organizace i Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod i Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, i garáž p.č. st.5704, ulice Boženy Němcové bez č.p., i Garáže u charitního domova ; Garáž pro os. auto, 
příspěvková organizace ! Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, jgaráž p.č. st. 5705, ulice Boženy Němcově bez č.p., Garáže u charitního domova Garáž pro os. auto, 
příspěvková organizace i Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění v Havlíčkově expozice (+kanceláře+depozitář) Havlíčkův Brod 18 Galerie Havl. Brod historický objekt v rohu náměstí 
Brodě 

, Havlíčkův Brod Domov Háj, příspěvková organizace Hlavní budova, Ledeč nad Sázavou 1253 ÚSP Háj u Ledče n. S. 

Havlíčkův Brod Domov Háj, příspěvková organizace Garáž na stavební parcele Ledeč nad Sázavou 2103, ÚSP Háj u Ledče n. S. 
2104 

Havlíčkův Brod Domov Háj, příspěvková organizace Rodinný dům (chráněné bydlení^, Světlá nad Sázavou ; ÚSP Háj u Ledče n. S. ! Rekonstruovaný rodinný dům, který slouží jako chráněné bydlení pro klienty 
. 692 zařízení. 

: Havlíčkův Brod Domov Háj, příspěvková organizace Vodojem na stavební parcele Veliká 49 ; ÚSP Háj u Ledče n. S. 

Havlíčkův Brod Domov Háj, příspěvková organizace budova na stavební parcele Ledeč nad Sázavou 2266 ÚSP Háj u Ledče n. Š. sklad zahradní techniky 

Havlíčkův Broď Domov pro seniory Havlíčkův Broď, Budova detašovaného pracoviště, Břevnice 54 Domov důchodců Havl. Broď přízemní velký objekt 
příspěvková organizace 

Havlíčkův Brod i Domov pro seniory Havlíčkův Broď, Obytná budova domova pro seniory, Havlíčkův Broď Jedná se o objekt domova pro seniory v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod 
příspěvková organizace 2119 

; Havlíčkův Broď Domov pro seniory Havlíčkův Broď, Garáže, dílna, sklady, na stavební parcele Havlíčkův ;Domov důchodců Havl. Broď přízemní hospodářský objekt 
příspěvková organizace Brod 5024 

: Havlíčkův Broď Domov ve Věži, příspěvková organizace Obytná budova organizace, Věž 1 ÚSP Věž Jedná se o budovu zámku, kde se nachází obytné místnosti pro klienty, 
administrativní prostory a další provozy (kuchyň), prádelna). 

í Havlíčkův Brod 

i Havlíčkův Brod 

Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova 3 USP Zboží 

Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova na stavební parcele Zboží 55 

i Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova 1 

Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova na stavební parcele Zboží 1/2 

USP Zboží 

ÚSP Zboží 

ÚSP Zboží 

budova č. 3 - terapie, podporované bydlení 

zámecký altán 

Domov ve Zboží, příspěvková organizace . budova na stavební parcele Zboží 1/3 USP Zboží 

budova č. 1 - zámek 

budova č.2 - nová budova - lůžková část 

budova č.4 garáž,dílna 

Havlíčkův Brod Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná :školní objekt s přístavbou a tělocvičnou, budova SZŠ a VZŠ Havl. Brod hlavní školní objekt s přístavbou školy a přístavbou tělocvičny, hlavní budova 
škola zdravotnická Havlíčkův Brod I Havlíčkův Brod 2033 školy - výuka-ul. Masarykova 2033; stavební parcela Havlíčkův Brod 187/1 
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Havlíčkův Brod 
Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

, Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

• Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

: Havlíčkův Brod 

; Havlíčkův Brod 

; Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

: Havlíčkův Broď 

• Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Krajská správa a údržba silníc Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

; příspěvková organizace 
; Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 

; příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

i Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 

: příspěvková organizace 
> Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na stavební parcele Havlíčkův Brod 5017 

budova na stavební parcele Havlíčkův Brod 5019 

Cestmistrovství Havlíčkův Brod sklad posypové soli 

Cestmistrovství Havlíčkův Brod opravna dopravních a mechanizačních prostředků 

^ budova na stavební parcele Havlíčkův Brod 5021 

budova na stavební parcele Havlíčkův Brod 5020 

Cestmistrovství Havlíčkův Brod administrativní budova 
Žižkova 1018, Havlíčkův Brod 

Cestmistrovství Havlíčkův Broď montovaný sklad materiálu 

budova na stavební parcele Havlíčkův Brod 3504 

budova na stavební parcele Havlíčkův Broď 5018 

budova na stavební parcele Havlíčkův Broď 3505 

jbuďova na stavební parcele Havlíčkův Brod 3064 

budova na pozemkové parcele Chotěboř 3071/8 

Cestmistrovství Havlíčkův Brod garáže a sklad 

Cestmistrovství Havlíčkův Brod 

ibudova na pozemkové parcele Chotěboř 3071/11 

budova na pozemkové parcele Chotěboř 3071/10 

budova na pozemkové parcele Chotěboř 3071/12 

budova na pozemkové parcele Chotěboř 3071/7 

Cestmistrovství Havlíčkův Brod 

Cestmistrovství Havlíčkův Broď garáže 

Cestmistrovství Chotěboř 

Cestmistrovství Chotěboř 

Cestmistrovství Chotěboř 

Cestmistrovství Chotěboř 

Cestmistrovství Chotěboř 

halové garáže 

budova skladu 

opravna dopravních a mechanizačních prostředků 

mycí rampa 

příruční sklad 

sklad mechanizmů a sklad posypového materiálu 

budova na stavební parcele Habry 650 

provozní budova, Partyzánská čp.31, Chotěboř 

Cestmistrovství Ledeč nad Sázavou provozní budova, dílna, garáže, Sázavská 399, Habry 

: budova na stavební parcele Ledeč nad Sázavou 1128 Cestmistrovství Ledeč nad Sázavou sklad 

budova na stavební parcele Ledeč nad Sázavou 1129/1 Cestmistrovství Ledeč nad Sázavou provozní budova, dílna a garáže, Na Pláckách čp. 1302, Ledeč nad Sázavou 

ibudova na stavební parcele Přibyslav 519 Cestmistrovství Chotěboř ocelokolna 

; budova na stavební parcele Přibyslav 592/2 Cestmistrovství Chotěboř provozní budova, Malínského čp.281, Přibyslav 

ibudova na stavební parcele Ledeč nad Sázavou 653/3 Cestmistrovství Ledeč nad Sázavou skládka kameniva a plocha pro odstavení sezónních strojů 

budova na stavební parcele Herálec 259/4 

:budova na stavební parcele Herálec 258/14 

budova na pozemková parcele Chotěboř 3071/39 

ibudova na pozemková parceie Chotěboř3071/36 

Cestmistrovství Havlíčkův Brod i provozní budova a garáže 

Cestmistrovství Havlíčkův Broď skladová hala 

Cestmistrovství Chotěboř hala na posypový materiál 

Cestmistrovství Chotěboř ocelový přístřešek pro parkování 
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Havlíčkův Brod 

i Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

] Havlíčkův Brod 

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 
příspěvková organizace 
i Muzeum Vysočiny Havlíčkův Broď, 
í příspěvková organizace 
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Broď, 

; příspěvková organizace 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově 
Brodě 

garáž p.č. st. 5703, ulice Boženy Němcové bez č.p., 
Havlíčkův Brod 
garáž p.č. st.5704, uíice Boženy Němcové bez č.p., 

i Havlíčkův Brod 
garáž p.č. st. 5705, ulice Boženy Němcové bez č.p., 

: Havlíčkův Brod 

Garáže u charitního domova 

Garáže u charitního domova 

: Garáže u charitního domova 

expozice (+kanceláře+depozitář) Havlíčkův Brod 18 Galerie Havl. Brod 

Garáž pro os. auto, 

Garáž pro os. auto, 

Garáž pro os. auto, 

historický objekt v rohu náměstí 

Havlíčkův Brod 

i Havlíčkův Brod 

\ Havlíčkův Broď 

• Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Domov Háj, příspěvková organizace 

Domov Háj, příspěvková organizace 

Domov Háj, příspěvková organizace 

Domov Háj, příspěvková organizace 

Domov Háj, příspěvková organizace 

i Hlavnf budova, Ledeč nad Sázavou 1253 ÚSP Háj u Ledče n. S. 

Garáž na stavební parcele Ledeč nad Sázavou 2103. ÚSP Háj u Ledče n. Š. 
2104 
Rodinný dům (chráněné bydlení), Světlá nad Sázavou ÚSP Háj u Ledče n. S. 
692 

ÚSP Háj u Ledče n. S. iVodojem na stavební parcele Veliká 49 

budova na stavební parcele Ledeč nad Sázavou 2266 ' ÚSP Háj u Ledče n. Š. 

Rekonstruovaný rodinný dům, který slouží jako chráněné bydlení pro klienty 
zařízení. 

sklad zahradní techniky 

Havlíčkův Brod 

i Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, 
příspěvková organizace 
Domov pro seniory Havlíčkův Broď, 
příspěvková organizace 
Domov pro seniory Havlíčkův Brod, 

i příspěvková organizace 

; Budova detašovaného pracoviště, Břevnice 54 Domov důchodců Havl. Brod 

Obytná budova domova pro seniory, Havlíčkův Brod 
2119 
Garáže, dílna, sklady, na stavební parcele Havlíčkův 

I Brod 5024 
Domov důchodců Havl. Brod 

přízemní velký objekt 

Jedná se o objekt domova pro seniory v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod 

přízemní hospodářský objekt 

Havlíčkův Brod Domov ve Věži, příspěvková organizace i Obytná budova organizace, Věž 1 ÚSP Věž Jedná se o budovu zámku, kde se nachází obytné místnosti pro klienty, 
:administrativní prostory a další provozy (kuchyň), prádelna). 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

i Domov ve Zboží, příspěvková organizace ibudova 3 

Domov ve Zboží, příspěvková organizace ; budova na stavební parcele Zboží 55 

Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova 1 

Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova na stavební parcele Zboží 1/2 

Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova na stavební parcele Zboží 1/3 

ÚSP Zboží 

ÚSP Zboží 

USP Zboží 

ÚSP Zboží 

ÚSP Zboží 

budova č. 3 - terapie, podporované bydlení 

zámecký altán 

budova č. 1 - zámek 

budova č.2 - nová budova - lůžková část 

budova č.4 garáž,dílna 

i Havlíčkův Brod Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná školní objekt s přístavbou a tělocvičnou, budova 
škola zdravotnická Havlíčkův Brod : Havlíčkův Brod 2033 

SZŠ a VZŠ Havl. Brod hlavní školní objekt s přístavbou školy a přístavbou tělocvičny, hlavní budova 
školy - výuka- ul. Masarykova 2033; stavební parcela Havlíčkův Brod 187/1 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 



Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

gymnázium a střední odborná škola 
i uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

-v L,Hniw: uaa oazavou 566 ;VOŠ, Gymn., SSŠ, SOU a OU keramický přístřešek, 1 přístř. od příjezd, komunik. stavební pá-^ 
iSvětlá nad Sázavou nad Sázavou 566 

kamenic, dřev. přístřešek č.2, Lipnice nad Sázavou 565 VOŠ, Gymn., SSŠ, SOU a OU kamenický přístřešek od komunik. stavební parcela Lipnice nad Sázavou 
Světlá nad Sázavou 565 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
i Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
! Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

i Kovárna, Lipnice nad Sázavou, parcela st.č. 380 Akademie - VOŠ, GYMN. a SOŠUP Duny pro praktické vyučování oboru kameník a kovář 
Světlá nad Sázavou 

hlavní školní budova a DM, Lipnice nad Sázavou 4 VOS, Gymn., SSŠ, SOU a OÚ hlavni budova - kanceláře, jídelna, ubytování; stavební parcela Lipnice nad 
Světlá nad Sázavou Sazavou 335/1 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

! Keramický ateliér, Světlá nad Sázavou čp. 548, parcela Akademie - VOŠ, GÝMŇ. a SOŠUP ! Duny pro praktické vyučování oborů keramika 
st.č. 1020 

Domov mládeže Á, Světlá nad Sázavou čp. 543, 
parcela st. č. 1018 

Domov mládeže B, Světlá nad Sázavou čp. 544. 
parcela st. č. 1017 

Světlá nad Sázavou 

Akademie - VOŠ, GÝMŇ. a SOŠUP; Domov mládeže - 3 podlaží, učebny -1 podlaží 
Světlá nad Sázavou 

Akademie - VOŠ, GYMN. a SOŠUP Domov mládeže - 2 podlaží, učebny - 2 podlaží 
Světlá nad Sázavou 

Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
•uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

' Budova školy, Světlá nad Sázavou čp. 547, parcela st. Akademie - VOS, GYMN. a SOŠUP ! Ředitelství školy,třídy pro teoretické vyučování, dílny pro praktivké 
1019 Světlá nad Sázavou , vyučování, tělocvična 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Spojovací chodba, Světlá nad Sázavou, parcela st. č. Akademie - VOŠ, GÝMŇ. a SOŠUP Budova chodby spojujícív úrovni 1. patra domov mládeže, školní jídelnu a 
1021/3 Světlá nad Sázavou školu, v přízemí dílny pro praktické vyučování, galerie studentských prací, 

sklady. 

Školní jídelna, Světlá nad Sázavou čp. 542, parcela st. Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Skoini jídelna včetně kuchyně, v přízemí sklady a dílna truhlárna pro 
;č. 1022/2 Světlá nad Sázavou praktické vyučování 

Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborné škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Školní sklářská huf, Světlá nad Sázavou, parcela st. č. Akademie - VOS, GYMN. a SOSuP Sklářská huť pro praktické vyučování sklářských oborů. 
1190 ! Světlá nad Sázavou 

Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Kotelna, Světlá nad Sázavou, parcela st. č. 1534 Akademie - VOŠ. GYMN. a SOSuP Bývalá kotelna k budově zámku, nyní bez využití. 
Světlá nad Sázavou 

Havlíčkův Brod •Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 

i uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

! Kamenická hala, Lipnice nad Sázavou, parcela st. č. Akademie - VOŠ, GYMN. a SOŠUP Dílny pro praktické vyučování v oborech kameník a kovář. 
í 334/1 Světlá nad Sázavou 
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Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Sociální zařízení, Lipnice nad Sázavou, parcela st. Č. Akademie - VOŠ. GYMN. a SOŠUP Sociální zařízení a šatny pro žáky. 
334/2 , Světlá nad Sázavou 

Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odbomá škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Domov mládeže C, Světlá nad Sázavou čp. 545, 
.parcela st. Č. 1018/1 

Akademie - VOŠ, GÝMŇ. a SOSuP Domov mládeže, učebny, ateliéry a dílny pro praktická cvičení, ubytování pro ! 
Světlá nad Sázavou veřejnost 

; Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

• Havlíčkův Brod 

: Havlíčkův Broď 

•Gymnázium Havlíčkův Brod 

Gymnázium Havlíčkův Brod 

Gymnázium Havlíčkův Broď 

Gymnázium Havlíčkův Brod 

tělocvična na stavební parcele Havlíčkův Brod 
1251,Štáflova 2063 
•učebny a knihovna(Kozi 222} Havlíčkův Broď 222 

přístavba školy I., Havlíčkův Broď, Štáflova 2063 

stará budova školy, Havlíčkův Brod 2063 

Havlíčkovo gymnázium Havl.Brod 

Havlíčkovo gymnázium Havl.Brod 

; Havlíčkovo gymnázium Havl.Brod přístavba II., školy Havlíčkův Broď 

Havlíčkovo gymnázium Havl.Brod stará zděná budova, stavební parcela Havlíčkův Broď 248 

j Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Gymnázium Chotěboř 

Gymnázium Chotěboř 

hlavní školní budova, Chotěboř, Jiráskova čp. 637 -Gymnázium Chotěboř 

•budova školy, Tyršova 555, Chotěboř Gymnázium Chotěboř 

i Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší 
odborná škola Ledeč nad Sázavou 

výrobní objekty v dílnách, Poštovní ul.405, Ledeč nad Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
Sázavou 448/2 nad Sázavou 

hlavní školní budova, Jiráskova 637; pozemková parcela Chotěboř 1304, 
přístavba pavilonu tělesné výchovy s učebnami 

budova školy, Tyršova 555, Chotěboř 

škola, dilny - výuka, doplňková činnost; stavební parcela Ledeč nad Sázavou 
448/2, 448/1 

Havlíčkův Brod Gymnázium, Střední odbomá škola a Vyšší 
odborná škola Ledeč nad Sázavou 

plech, bouda, sklad olejů v dílnách Poštovní ul.405, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
Ledeč nad Sázavou 448/3 ; nad Sázavou 

Sklad olejů; stavební parcela Ledeč nad Sázavou 448/3 

Havlíčkův Brod 

i Havlíčkův Brod 

, Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

• Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší 
odborná škola Ledeč nad Sázavou 

výrobní budovy v dílnách Poštovní ul.405, Ledeč nad Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
Sázavou 635/1 nad Sázavou 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší 
i odborná škola Ledeč nad Sázavou 

i Domov mládeže- Ledeč nad Sázavou 551 /Koželská ul./ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
nad Sázavou 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší 
odborná škola Ledeč nad Sázavou 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší 
odbomá škola Ledeč nad Sázavou 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší 
odborná škola Ledeč nad Sázavou 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší 
odborná škola Ledeč nad Sázavou 

. Domov mládeže -Ledeč nad Sázavou, koželská 552 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
nad Sázavou 

objekt svářečské školy -budova Ledeč nad Sázavou, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
Koželská 564 nad Sázavou 

stavební parcela Ledeč nad Sázavou 635/1 

1 

škola - výuka, doplňková činnost; stavební parcela Ledeč nad Sázavou 645 
(domov mládeže) 

škola - výuka, školní jídelna, doplňková činnost; stavební parcela Ledeč nad 1 
Sázavou 646 (domov mládeže,) 

objekt svář.školy - výuka, doplňková činnost, /domek v areálu KoželsKá u| / 
a FF stavební parcela Ledeč nad Sázavou 647 

budova gymnázia Husovo náměstí 1, Ledeč nad Gymnázium, SOS a VOS Ledeč 
Sázavou nad Sázavou 

budova 378 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
nad Sázavou 

hlavní budova školy - výuka, víceúčelový sál, doplňková činnost, stavební 
parcela Ledeč nad Sázavou 203 

rodinný domek x budova školy x ul. Habrecká; 
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: Havlíčkův Brod 

! Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

vjvpo, oug a uu keramický přístřešek, 1 přístř. od příjezd, komunik. stavební paru.. 
Světlá nad Sázavou nad Sázavou 566 

uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Akademie - Vyšší odborná škola. 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

kamenic, dřev. přístřešek č.2, Lipnice nad Sázavou 565 VOŠ, Gymn., SSŠ, SOU a OU kamenický přístřešek od komunik. stavební parcela Lipnice nad Sázavou 
Světlá nad Sázavou 565 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

.Kovárna, Lipnice nad Sázavou, parcela st.č. 380 Akademie - VOŠ, GYMN. a SOŠUP Dílny pro praktické vyučování oboru kameník a kovář 
Světlá nad Sázavou 

hlavní školní budova a DM, Lipnice nad Sázavou 4 VOŠ, Gymn., SSŠ, SOU a OU hlavní budova - kanceláře, jídelna, ubytování; stavební parcela Lipnice nad 
Světlá nad Sázavou Sázavou 335/1 

I Havlíčkův Brod 

i Havlíčkův Brod 

; Havlíčkův Brod 

Akademie - Vyšší odbomá škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 

; uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

, Keramický ateliér, Švětlá nad Sázavou čp. 548, parcela Akademie - VOŠ. GYMN. a SOŠUP Dílny pro praktické vyučování oborů keramika 
st.č. 1020 Světlá nad Sázavou 

Domov mládeže Á, Švětlá nad Sázavou čp. 543, Akademie - VOŠ, GÝMŇ. a SOŠUP Domov mládeže - 3 podlaží, učebny -1 podlaží 
parcela st. č. 1018 Světlá nad Sázavou 

Domov mládeže B, Světlá nad Sázavou čp. 544, Akademie - VOŠ, GÝMŇ. a SOŠUP Domov mládeže - 2 podlaží, učebny - 2 podlaží 
• parcela st. č. 1017 Světlá nad Sázavou 

i Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, 
i Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Budova školy, Světlá nad Sázavou čp. 547, parcela st. Akademie - VOŠ, GYMN. a SOŠUP Ředitelství školy,třídy pro teoretické vyučování, dílny pro praktivké 
1019 Světlá nad Sázavou vyučování, tělocvična 

Havlíčkův Brod 

: Havlíčkův Brod 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

, Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 

• uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Spojovací chodba, Světlá nad Sázavou, parcela st. č. Akademie - VOŠ, GYMN. a SOŠUP Budova chodby spojujícív úrovni 1. patra domov mládeže, školní jídelnu a 
1021/3 Světlá nad Sázavou školu, v přízemí dílny pro praktické vyučování, galerie studentských prací, 

sklady. 

Školní jídelna, Světlá nad Sázavou čp. 542, parcela st. Akademie - VOŠ, GÝMŇ. a SOŠUP Školní jídelna včetně kuchyně, v přízemí sklady a dílna truhlárna pro 
: č. 1022/2 Světlá nad Sázavou : praktické vyučování 

: Havlíčkův Brod • Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

•Školní sklářská huť, Švětlá nad Sázavou, parcela st. č. Akademie - VOŠ, GÝMŇ. a SOŠUP Sklářská huť pro praktické vyučování sklářských oborů. 
1190 Světlá nad Sázavou 

Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Kotelna, Světlá nad Sázavou, parcela st. č. 1534 •Akademie - VOŠ, GÝMŇ. a SOŠUP Bývalá kotelna k budově zámku, nyní bez využití. 
Světlá nad Sázavou 

Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, 
i Gymnázium a Střední odborná škola 
; uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

: Kamenická hala, Lipnice nad Sázavou, parcela st. č. Akademie - VOŠ, GYMN. a SOŠUP Dílny pro praktické vyučování v oborech kameník a kovář. 
334/1 Světlá nad Sázavou 
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Havlíčkův Brod lAkademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odbomá škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Sociální zařízení, Lipnice nad Sázavou, parcela st. Č. Akademie - VOŠ, GÝMŇ. a SOŠUP Sociální zařízení a šatny pro žáky. 
334/2 Světlá nad Sázavou 

Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odbomá škola, Domov mládeže C, Světlá nad Sázavou čp. 545, 
Gymnázium a Střední odborná škola parcela st. Č. 1016/1 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Akademie - VOŠ, GYMN. a SOŠUP Domov mládeže, učebny, ateliéry a dílny pro praktická cvičení, ubytování pro 
Světlá nad Sázavou veřejnost 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Gymnázium Havlíčkův Brod 

Gymnázium Havlíčkův Broď 

Gymnázium Havlíčkův Broď 

Gymnázium Havlíčkův Broď 

•tělocvična na stavební parcele Havlíčkův Brod 
i 251 .Štáflova 2063 
učebny a knihovna(Kozí 222) Havlíčkův Broď 222 

: přístavba školy I., Havlíčkův Broď, Štáflova 2063 

stará budova školy, Havlíčkův Broď 2063 

Havlíčkovo gymnázium Havl.Brod 

Havlíčkovo gymnázium Havl.Brod 

Havlíčkovo gymnázium Havl.Brod přístavba II., školy Havlíčkův Broď 

Havlíčkovo gymnázium Havl.Brod stará zděná budova, stavební parcela Havlíčkův Broď 248 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

i Gymnázium Chotěboř 

Gymnázium Chotěboř 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší 
odborná škola Ledeč nad Sázavou 

hlavní školní budova, Chotěboř, Jiráskova čp. 637 Gymnázium Chotěboř 

budova školy, Tyršova 555, Chotěboř Gymnázium Chotěboř 

výrobní objekty v dílnách, Poštovní ul.405. Ledeč nad i Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
Sázavou 448/2 :nad Sázavou 

hlavní školní budova, Jiráskova 637; pozemková parcela Chotěboř 1304, 
přístavba pavilonu tělesné výchovy s učebnami 

budova školy, Tyršova 555, Chotěboř 

škola, dílny - výuka, doplňková činnost; stavební parcela Ledeč nad Sázavou i 
448/2, 448/1 

Havlíčkův Brod i Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší 
odbomá škola Ledeč nad Sázavou 

• plech, bouda, sklad olejů v dílnách Poštovní ul.405, Gymnázium, SOŠ a VOS Ledeč Sklad olejů; stavební parcela Ledeč nad Sázavou 448/3 
•Ledečnad Sázavou448/3 nad Sázavou 

Havlíčkův Brod Gymnázium, Střední odbomá škola a Vyšší 
odbomá škola Ledeč nad Sázavou 

výrobní budovy v dílnách Poštovní ul.405, Ledeč nad Gymnázium, SOS a VOS Ledeč stavební parcela Ledeč nad Sázavou 635/1 
Sázavou 635/1 nad Sázavou 

Havlíčkův Brod Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší 
odbomá škola Ledeč nad Sázavou 

: Domov mládeže- Ledeč nad Sázavou 551 /Koželská ul./ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
nad Sázavou 

škola - výuka, doplňková činnost; stavební parcela Ledeč nad Sázavou 645 
(domov mládeže) 

Havlíčkův Brod Gymnázium, Střední odbomá škola a Vyšší 
odborná škola Ledeč nad Sázavou 

Domov mládeže -Ledeč nad Sázavou, Koželská 552 Gymnázium, SOS a VOS Ledeč 
;nad Sázavou 

škola - výuka, školní jídelna, doplňková činnost; stavební parcela Ledeč nad 
Sázavou 646 (domov mládeže,) 

Havlíčkův Brod Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší 
odbomá škola Ledeč nad Sázavou 

objekt svářečské školy -budova Ledeč nad Sázavou, Gymnázium, SOS a VOS Ledeč 
Koželská 564 nad Sázavou 

objekt svář.školy - výuka, doplňková činnost, /domek v areálu Koželská ul./ 
a FF stavební parcela Ledeč nad Sázavou 647 

Havlíčkův Brod Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší 
odbomá škola Ledeč nad Sázavou 

budova gymnázia Husovo náměstí 1, Ledeč nad 
Sázavou 

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
nad Sázavou 

hlavni budova školy - výuka, víceúčelový sál, doplňková činnost, stavební 
parcela Ledeč nad Sázavou 203 

Havlíčkův Brod Gymnázium, Střední odbomá škola a Vyšší 
i odborná škola Ledeč nad Sázavou 

budova 378 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
inad Sázavou 

rodinný domek x budova školy x ul. Habrecká; 
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— *1*^1 ii nGKs linoteboř Garáž, technický sklad dílen OV na ul. kyjovská; stavební parceit., 
Brod 4776 

- Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

hlav. objekt pro prakt. výuku, Havlíčkův Broď č.p. 3499 SOU technické Chotěboř Dílny odborného výcviku oboru truhlář na ul. Kyjovská; stavební parcela 
Havlíčkův Brod 3066/3 

Havlíčkův Broď Vyšší odbomá škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

truhlářská dílna pro výcvik, Chotěboř 1001/7 SOU technické Chotěboř Dílny odborného výcviku oboru truhlář, ul. Senítova; pozemková parcela 
Chotěboř 1001/7 

Havlíčkův Brod iVyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

dílna pro výcvik kovo, Chotěboř 688 SOÚ technické Chotěboř Dílny odborného výcviku stroj, obor, ul. Senftova; pozemková parcela 
Chotěboř 964/1 

'Havlíčkův Brod . iVyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

hlavní školní budova Chotěboř 1501 SOÚ technické Chotěboř Budovy školy, SOU technické, ul. Žižkova 1501; pozemková parcela 
Chotěboř 906/2 

Havlíčkův Brod Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Domov mládeže, budova na pozemkové parcele 
Chotěboř 1380/2, čp. 690 

VOŠ a OA Chotěboř Domov mládeže /navazující na školu/, Na Valech 690, Chotěboř - v, s, u, dč; 
pozemková parcela Chotěboř 1380/2 

Havlíčkův Broď iVyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
i Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Domov mládeže, budova Chotěboř čp. 88 VOŠ a OA Chotěboř Domov mládeže - 2-há budova, Smetanova 88, Chotěboř - v, s, u, dč; 
pozemková parcela Chotěboř 1385/2 

Havlíčkův Brod Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

budova školy VOŠ, budova Chotěboř čp. 290 VOŠ a OA Chotěboř vedlejší školní objekt VOŠ spojený s hiavní budovou krčkem, budova školy 
Na Valech 290, Chotěboř - v.; pozemková parcela Chotěboř 1380/1 

Havlíčkův Broď ; Vyšší odborná škoía, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

budova na stavební parcele Havlíčkův Broď 3056/2 ŠOÚ technické Chotěboř Sušická dřeva dílen odborného výcviku na uí. Kyjovská: 

Havlíčkův Brod Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

U Sv. Jána 3612, Havlíčkův Brod SOÚ technické Chotěboř Dílny odborného výcviku strojírenských a elektrotechnických oborů 

Havlíčkův Brod Střední průmyslová škola stavební 
i akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův 
Brod. Jihlavská 628 

budova na stavební parcele Havlíčkův Brad 1924/2 SPŠS Havl. Brod objekt tělocvičny, ul. Jihlavská, stavební parcela Havlíčkův Brod 1924/2 

Havlíčkův Brod Obchodní akademie a Hotelová škola 
Havlíčkův Brod 

kotelna na stavební parcele Havlíčkův Brod 5037 OA a HŠ Havlíčkův Brod - areál 
iKyjovská 

kotelna - Kyjovská 3187; stavební parcela Havlíčkův Brod 5037 o výměře 
131 m2 

Havlíčkův Brod Obchodní akademie a Hotelová škola 
(Havlíčkův Brod 

budova školy s tělocvičnou, Havlíčkův Brod 3187 OA a HŠ Havlíčkův Broď - areál 
iKyjovská 

Budova školy, ubytovna, DM - Kyjovská 3187; Havlíčkův Brod 5038/1 o 
výměře 3190 m2 

Havlíčkův Brod Česká zemědělská akademie v Humpolci, 
střední škola 

ibudova Světlá nad Sázavou 33 ISŠ Světlán. Sáz. dílna na ul. Zámecká 33; 

Havlíčkův Brod Česká zemědělská akademie v Humpolci, 
střední škola 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 816 ISŠ Světlá n. Sáz. dílny a tělocvična na ul. Zámecká; 

Havlíčkův Brod Česká zemědělská akademie v Humpolci, 
i střední škola 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 817 ISŠ Světlá n. Sáz. garáže na ul. zámecká; 

Havlíčkův Brod Česká zemědělská akademie v Humpolci, 
střední škola 

budova Světlá nad Sázavou 1077 ISŠ Světlán. Sáz. Dva byty na ul. Zámecká 1077; 

lavlíčkův Brod Česká zemědělská akademie v Humpolci, 
střední škola 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 819 ISŠ Světlá n. Sáz. dílny a svařovna na ul. Zámecká; 
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: Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Česká zemědělská 
střední škola 
Česká zemědělská 
střední škola 
Česká zemědělská 
střední škola 
Česká zemědělská 
střední škola 

Česká zemědělská 
střední škola 
Česká zemědělská 
střední škola 
Česká zeměďělská 
střední škola 

Česká zemědělská 
střední škola 
Česká zemědělská 
střední škola 
Česká zemědělská 
střední škola 
Česká zemědělská 
střední škola 
Česká zeměďělská 
střední škola 

akademie v Humpolci, 

akademie v Humpolci, 

akademie v Humpolci, 

akademie v Humpolci, 

akademie v Humpolci, 

akademie v Humpolci, 

akademie v Humpolci, 

akademie v Humpolci, 

akademie v Humpolci, 

akademie v Humpolci, 

akademie v Humpolci, 

akademie v Humpolci, 

budova na stavební parcele Světla nad Sázavou 820 ISS Světlá n. Sáz. 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 821 ISŠ Švětlá n. Sáz. 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 823/1 ISŠ Švětlá n. Šáz. 

budova na stavební parceíe Švětlá nad Sázavou 824/1 ISŠ Světlá n. Šáz. 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 824/2 ISŠ Světlá n. Šáz. 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 1200 ISŠ Světlá n. Sáz. 

budova Světlá nad Sázavou 911 ISŠ Švětlá n. Šáz. 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 1205- ISS Světlá n. Sáz. 
Domov mládeže v v areálu 
budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 1206 ISŠ Světlá n. Sáz. 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 1669 ISŠ Světlá n. Šáz. 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 1788 ISŠ Světlá n. Sáz. 

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 

garáž řadová 

Dětský domov - zámek, budova Nová Ves u Chotěboře DD Nová Ves u Chotěboře 
1 

, buňka k bydlení, Nová Ves u Chotěboře 2 DD Nová Ves u Chotěboře 

garáže a sklad na ul. Zámecká; 

dílny + bateriárna + starý rozvod topení, ul. Zámecká; 

garáž na ul. Zámecká; 

garáž na ul. Zámecká; 

garáž na ul. Zámecká; 

garáž na ul. Zámecká; 

Domov mládeže na ul. Zámecká 911; 

dílny + šatny na ul. Zámecká; 

oceiokolna na ul. Zámecká; 

oceiokolna na ul. Zámecká 

oceiokolna na ul. Zámecká; 

Dětský domov - zámek - ubytování dětí (3 rodiny), kuchyň a kancelář, č.p. 1, 
stavební parcela Nová Ves u Chotěboře 29 
rodinný domek (1 rodina), č. p. 2; stavební parcela Nová Ves u Chotěboře 30 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

Základní škola a Praktická škola Chotěboř "kůlna" 

Základní škola a Praktická škola Chotěboř škola RV 

Základní škola a Praktická škola Chotěboř internát 

Základní škola a Praktická škola, U Trojíce budova Havlíčkův Brod 2104 
2104, Havlíčkův Brod 

Speciální škola Chotěboř 

Specíální škola Chotěboř 

Speciální škola Chotěboř 

Garáž - budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Chotěboř 1555/2, výrněra(47m2) 
budova školy - výuka - ul. Hradební; budova s číslem popisným, objekt k 
výuce, pozemková parcela Chotěboř 1652 
internát, ubytování žáků - ul. Smetanova; budova s číslem popisným, objekt 
k bydlení, pozemková parcela Chotěboř 1462 

Spec. škola U Trojice, Havl. Brod výchova a vzdělávání doplněné o terapeutické činností, zájmová činnost 
žáků; hlavní školní budova, stavební parcela Havlíčkův Brpd 612 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková Infekční oddělení a Ředitelství NHB, budova číslo 8, č. Nemocnice Havlíčkův Brod 
organizace p. 2624 na par. č. st. 517 
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková Kaple v areálu NHB, budova číslo 15, č. p. 2122 na par. Nemocnice Havlíčkův Brod 
organizace č. st. 624 
Nemocnice Havlíčkův Broď, příspěvková Spisovna, budova číslo 18, č. p. 2121 par. č. st. 625 Nemocnice Havlíčkův Brod 
organizace 
Nemocnice Havlíčkův Broď, příspěvková Plicní oddělení a LDN. budova číslo 10, č. p. 2620 na Nemocnice Havlíčkův Brod 
organizace par. č. st. 772 
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naviiCKuv Brod 

: Havlíčkův Brod 

i Havlíčkův Brod 

iVyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

: Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

i Havlíčkův Brod 

• Havlíčkův Brod 

: Havlíčkův Brod 

; Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Vyšší odborná škola. Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

iVyšší odborná škola. Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Vyšší odborná škola. Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

iVyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

garáž, Havlíčkův Brod 4776 

hlav. objekt pro prakt. výuku, Havlíčkův Brod č.p. 3499 

truhlářská dílna pro výcvik, Chotěboř 1001/7 

dílna pro výcvik kovo, Chotěboř 688 

hlavní školní budova Chotěboř 1501 

Domov mládeže, budova na pozemkové parcele 
Chotěboř 1380/2, čp. 690 

Domov mládeže, budova Chotěboř čp. 88 

ibudova školy VOŠ, budova Chotěboř čp. 290 

budova na stavební parcele Havlíčkův Brod 3066/2 

U Sv. Jána 3612, Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod Střední průmyslová škola stavební 
akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův 
Brod, Jihlavská 628 

budova na stavební parcele Havlíčkův Brod 1924/2 

; Havlíčkův Brod 

; Havlíčkův Bred 

: Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

i Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

i Obchodní akademie a Hotelová škola 
(Havlíčkův Brod 
i Obchodní akademie a Hotelová škola 
(Havlíčkův Brod 

Česká zemědělská akaděmie v Humpolci, 
i střední škola 
Česká zeměďělská akademie v Humpolci, 

i střední škola 
Česká zeměďělská akademie v Humpolci, 
střední škola 
Česká zeměďělská akademie v Humpolci, 
střední škola 
Česká zemědělská akademie v Humpolci, 
střední škola 

kotelna na stavební parcele Havlíčkův Brod 5037 

ibudova školy s tělocvičnou, Havlíčkův Broď 3187 

ibudova Světlá nad Sázavou 33 

ibudova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 816 

i budova na stavební parcele Světlá naď Sázavou 817 

budova S větlá nad Sázavou 1077 

budova na stavební parcele Světlá naď Sázavou 819 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 

Garáž, technický sklad dílen OV na ul. Kyjovská; stavební parcěfa 
Brod 4776 

Dílny odborného výcviku oboru truhlář na ul. Kyjovská; stavební parcela 
Havlíčkův Brod 3066/3 

Dílny odborného výcviku oboru truhlář, ul. Senftova; pozemková parcela 
Chotěboř 1001/7 

Dílny odborného výcviku stroj, obor, ul. Senftova; pozemková parcela 
Chotěboř 964/1 

Budovy školy, SOU technické, ul. Žižkova 1501; pozemková parcela' 
Chotěboř 906/2 

Domov mládeže /navazující na školu/, Ňa Valech 690, Chotěboř - v, s, u, dč; 
pozemková parcela Chotěboř 1380/2 

Domov mládeže - 2-há budova, Smetanova 88, Chotěboř - v, s, u, dč; 
pozemková parcela Chotěboř 1385/2 

vedlejší školní objekt VOŠ spojený s hlavní budovou krčkem, budova školy 
Na valech 290, Chotěboř - v.; pozemková parcela Chotěboř 1380/1 

Sušička dřeva dílen odborného výcviku na ul. Kyjovská; 

Dnny odborného výcviku strojírenských a elektrotechnických oborů 

objekt tělocvičny, ul. Jihlavská, stavební parcela Havlíčkův Brod 1924/2 

kotelna - Kyjovská 3187; stavební parcela Havlíčkův Brod 5037 o výměře 
1131 m2 
Budova školy, ubytovna, DM - Kyjovská 3187; Havlíčkův Brod 5038/1 o 
výměře 3190 m2 

dílna na ul. Zámecká 33; 

dílny a tělocvična na ul. Zámecká; 

garáže na ul. zámecká; 

Dva byty na ul. Zámecká 1077; 

dílny a svařovna na ul. Zámecká; 
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; Havlíčkův Brod 

: Havlíčkův Brod 

; Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

^Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Česká zemědělská akademie v Humpolci, 
střední škola 
Česká zeměďělská akademie v Humpolci, 
střední škola 
Česká zemědělská akademie v Humpolci, 

: střední škola 
Česká zeměďělská akademie v Humpolci, 
střední škola 

i Česká zeměďělská akademie v Humpolci, 
střední škola 
Česká zemědělská akademie v Humpolci, 
střední škola 
Česká zeměďělská akademie v Humpolci, 
střední škola 
Česká zemědělská akademie v Humpolci, 
střední škola 
Česká zeměďělská akademie v Humpolci, 
střední škola 
Česká zemědělská akademie v Humpolci, 
střední škola 
Česká zeměďělská akademie v Humpolci, 
střední škola 
Česká zeměďělská akademie v Humpolci, 
střední škola 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 820 

budova na stavební parcele Světlá naď Sázavou 821 

budova na stavební parcele Světlá naď Sázavou 823/1 

budova na stavební parcele Švětlá nad Sázavou 824/1 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 824/2 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 1200 

budova Švětlá naď Sázavou 911 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 1205-
Domov mládeže v v areálu 
budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 1206 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 1669 

budova na stavební parcele Švětlá nad Sázavou 1788 

garáž řadová 

ISŠ Světlá n. Sáz. 

ISŠ Světlán.Šáz. 

ISŠ Světlá n. Sáz. 

ISŠ Světlá n. Sáz. 

ISŠ Světíá n. Šáz. 

ISŠ Světlá n. Sáz. 

ISŠ Světlá n. Sáz. 

ISŠ Světlá n. Sáz. 

ISŠ Světlá n. Šáz. 

ISŠ Světlá n. Šáz. 

ISŠ Světlá n. Sáz. 

garáže a sklad na ul. Zámecká; 

dílny + bateriárna + starý rozvod topení, ul. Zámecká; 

garáž na ul. Zámecká; 

garáž na ul. Zámecká; 

garáž na ul. Zámecká; 

garáž na ul. Zámecká; 

Domov mládeže na ul. Zámecká 911; 

dílny + šatny na ul. Zámecká; 

oceiokolna na ul. Zámecká; 

oceiokolna na ul. Zámecká 

oceiokolna na ul. Zámecká; 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 

Dětský domov - zámek, budova Nová Ves u Chotěboře DD Nová Ves u Chotěboře 
1 
buňka k bydlení, Nová Ves u Chotěboře 2 DD Nová Ves u Chotěboře 

Dětský domov - zámek - ubytování dětí (3 rodiny), kuchyň a kancelář, č.p. 1, \ 
stavební parcela Nová Ves u Chotěboře 29 
rodinný domek (1 rodina), č. p. 2; stavební parcela Nová Ves u Chotěboře 30 í 

Havlíčkův Brod 

: Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

: Havlíčkův Broď 

Základní škola a Praktická škola Chotěboř "kůlna" 

Základní škola a Praktická škola Chotěboř škola RV 

Základní škola a Praktická škola Chotěboř internát 

Základní škola a Praktická škola, U Trojice budova Havlíčkův Brod 2104 
2104, Havlíčkův Brod 

Speciální škola Chotěboř 

Speciální škola Chotěboř 

Speciální škola Chotěboř 

Garáž - budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Chotěboř 1555/2, výměra(47m2) 
budova školy - výuka - ul. Hradební; budova s číslem popisným/objekt k 
výuce, pozemková parcela Chotěboř 1652 
internát, ubytování žáků - ul. Smetanova; budova s číslem popisným, objekt 

I k bydlení, pozemková parcela Chotěboř 1462 

Spec. škola U Trojice, Havl. Brod výchova a vzdělávání doplněné o terapeutické činnosti, zájmová činnost 
žáků; hlavní školní budova, stavební parcela Havlíčkův Brod 612 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

: Havlíčkův Broď 

: Havlíčkův Brod 

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková 
organizace 
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková 
organizace 
Nemocnice Havlíčkův Broď, příspěvková 
organizace 
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková 
organizace 

Infekční oddělení a Ředitelství NHB, budova číslo 8, č. Nemocnice Havlíčkův Brod 
p. 2624 na par. č. st. 517 
Kaple v areálu NHB, budova číslo 15, č. p. 2122 na par. Nemocnice Havlíčkův Brod 
č. st. 624 
Spisovna, budova číslo 18, č. p. 2121 par. č. st 625 Nemocnice Havlíčkův Broď 

Plícní oddělení a LDN, budova číslo 10, č. p. 2620 na Nemocnice Havlíčkův Brod 
par. č. st. 772 
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: Havlíčkův Brod 

•Havlíčkův Broď 

i/i lopevKOva 
(organizace 

Nemocnice Havlíčkův Brod. příspěvková 
organizace 

( Nemocnice Havlíčkův Broď, příspěvková 
organizace 

Onkologíe, budova číslo 12, č. p. 2622 na par. č. st. Nemocnice Havlíčkův Brod 
1034 

Garáže a sklady pro NHB a ŽZŠ, budova číslo 19, na : Nemocnice Havlíčkův Brod 
par. č. st. 1041/1 

, Budova staré patologie v areálu PL, č.p. 2324 na Nemocnice Havlíčkův Brod 
par.č.st. 1324 - MIMO PROVOZ. NHB k 1.1.2013 vrací 
bud. zřiz. a žádá o vyjmutí bud. z náj. smlouvy 

: Havlíčkův Brod : Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková 
organizace 

Stará ortopedie, budova číslo 13, č.p. 2623 na par.č.st. Nemocnice Havlíčkův Brod 
1462 - MIMO PROVOZ. NHB k 1.1.2013 vrací bud. 
zřiz. a žádá o vyjmutí bud. z nájemní smlouvy 

(Havlíčkův Brod Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková 
organizace 

Hlavní objekt NHB, č.p. 2627 na stavební parcele č. 
1690 

Nemocnice Havlíčkův Brod EMERGENCY- budova číslo 1, (zatím nezap.), 
INTERNA - budova číslo 2, 
GYNEKOLOGIE - budova číslo 3, 
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM - budova číslo 4, 
CHIRURGIE - budova číslo 5, 
SPOJOVACÍ TRAVÉ - budova číslo 6, 
STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ - budova číslo 7, 

(Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

: Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková 
organizace 
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková 

.organizace 
Nemocnice Havlíčkův Broď, příspěvková 

i organizace 
(Nemocnice Havlíčkův Broď, příspěvková 
: organizace 

Ubytovna v Rozkošské ulici, budova číslo 14, č.p. 2700 Nemocnice Havlíčkův Brod 
na par.č.st. 1850 

Rehabilitace, budova čísío 9, č.p. 3023 na par.č.st. * Nemocnice Havlíčkův Broď 
3834 
Centální kotelna NHB, budova číslo 17 - na par.č.st Nemocníce Havlíčkův Brod 

i 623/2 
(Umývárna aut a garáže pro nákladní vozidla na par.č.st. Nemocnice Havlíčkův Broď 
3836 

(Havlíčkův Brod 

: Havlíčkův Broď 

(Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace 
Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace -
Nemocníce Havlíčkův Brod, příspěvková 
organizace 

Výjezdová základna Chotěboř 

Výjezdová základna Havlíčkův Brod, Husova 2621. Nemocnice Havlíčkův Brod 
58001 Havlíčkův Brod, par.č. 3834 (spíše je to st. 1036 -
nutno ověřit) 

Legií 1710, 583 01 Chotěboř 
dvojpodlažní nepodsklepená budova výjezdové základny. 
Objekt z části užíván jako výjezdová základna ZZS KV Halíčkův Brod, 
ordinace lékařů 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

! Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Broď 

Jihlava 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

(krajský úřad kraje Vysočina 

(Krajský úřad Kraje Vysočina 

( krajský úřad kraje Vysočina 

i Krajský úřad Kraje Vysočina 

: krajský úřad kraje Vysočina 

(budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 1803 
bez č.p. 
budova na stavební parcele Golčův Jeníkov 640 

Rodinný dům čp.128 v k.ú. Golčův jeníkov st. pare. 73 

: Rodinný dům č.p. 71 v k.ú. Švětlá naď Sázavou st. pare. i 
189 

I Rodinný dům č.p. 1067 v k.ú. Švětlá naď Sázavou st. 
pare. 1816 

: Rodinný dům č.p. 288 v k.ú. Švětlá naď Sázavou st. 
pare. 334 
Budova občanská vybavenost č.p. 371 na st. Pare. 371 

Transformace Domova Háj II - Občanská vybavenost 

Transformace Domova Háj III - Jiná stavba 

Transformace Domova Háj II 

Transformace Domova Háj II 

Transformace Domova Háj I 

Transformace Domova Háj II 

Transformace Domova Háj II 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 



Jihlava Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Brtnička 50/2 Cestmistrovství Telč 
příspěvková organizace 

•• Jihlava Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, budova na pozemkové parcele Jihlava 1122/8 SOS Jihlava 
i příspěvková organizace 

Jihlava i Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/22 SúS Jihlava 
příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/15 SúS Jihlava 
příspěvková organizace 

: Jihlava i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/21 SúS Jihlava 
příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/24 .SúS Jihlava 
příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/28 SúS Jihlava 
příspěvková organizace 

i Jihlava Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/108 SúS Jihlava 
příspěvková organizace 

i Jihlava Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/109 SúS Jihlava 
příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/25 SúSJihlava 
příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Jihlava 953 SúS Jihlava 
příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Jihlava 1122 SúSJihlava 
příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Telč 2011 Cestmistrovství Telč 
příspěvková organizace 

Jihlava ; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Telč 2012 Cestmistrovství Telč 
příspěvková organizace 

Jihlava ; Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Telč 1941 Cestmistrovství Telč 
příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Telč 2217 Cestmistrovství Telč 
příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Telč 2129 Cestmistrovství Telč 
příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Telč 2133 Cestmistrovství Telč 
příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Telč 2132 Cestmistrovství Telč 
příspěvková organizace 

I Jihlava Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Telč 2130 Cestmistrovství Telč 
.příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Telč 2131 Cestmistrovství Telč 
příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Telč (Telč-Staré Město) 498 Cestmistrovství Telč 
příspěvková organizace 

Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na pozemkové parceie Třešť 3609/4 Cestmistrovství Třešť 
příspěvková organizace 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 

dřevěná budova obsahující ČOV, budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, stavba technického vybavení, pozemková parcela Jihlava 
1122/8 
oceiokolna + mycí linka, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
pozemková parcela Jihlava 1121/22 
v evidenciKSÚSVna 2 položkách 

domek u skládky živic, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, pozemková parcela Jihlava 1121/15 
garáže a dílny, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Jihlava 1121/21 
montovaná hala MK, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, pozemková parcela Jihlava 1121/24 
sociální zařízení, sklad, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, pozemková parcela Jihlava 1121/28 
výrobna obalované studené směsy, budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, jiná stavba, pozemková parcela Jihlava 1121/108 
míchárna solanky, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, pozemková parcela Jihlava 1121/109 
sklad chemikálií, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Jihlava 1121/25 
skládka živic MK, budova s číslem popisným, jiná stavba, pozemková 
parcela Jihlava 1121/17 
administrativní budova s číslem popisným, jiná stavba, pozemková parcela 
Jihlava 1121/26 
sklad chemikálií Telč, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
průmyslový objekt, stavební parcela Telč 2011 
sklad chemikálií Telč, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
průmyslový objekt, stavební parcela Telč 2012 
garáže + dílny Telč, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba 
technického vybavení, stavební parcela Telč 1941 
budova mycí rampy, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba 
technického vybavení, stavební parcela Telč 2217 
kotelna - součást budovy na par. 1941, budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, jiná stavba, stavební parcela Telč 2129 
míchárna solankyTelč, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Telč 2133 
sklad chemikálií Telč, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Telč 2132 
sklad nářadí, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
stavební parcela Telč 2130 
datum nabytí a cena shodná s budovou na parcele 1941 

ČOV, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební 
parcela Telč 2131 
administrativní budova, budova s číslem popisným, průmyslový objekt, 
stavební parcela Telč 1821 *" 
po celkové rekonsrukci 
garáže Třešť, budova bez čísla popisného nebo evidenční 
parcela Třešť 3609/4 

• 
1 



Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Broď 

! Havlíčkův Broď 

/Havlíčkův Broď 

i Havlíčkův Broď 

Havlíčkův Brod Nemocníce Havlíčkův Broď, příspěvková 
organizace 

: Havlíčkův Brod 1 Nemocníce Havlíčkův Broď, příspěvková 
organizace 

i Havlíčkův Broď > Nemocnice Havlíčkův Broď, příspěvková 
organizace 

Havlíčkův Broď 1 Nemocnice Havlíčkův Broď, příspěvková 
I organizace 

Havlíčkův Brod :zďravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace 

Havlíčkův Brod ^Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace -
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková 
organizace 

Havlíčkův Brod i Krajský úřad Kraje Vysočina 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Havlíčkův Brod Krajský úřad Kraje Vysočina 

Havlíčkův Broď Krajský úřad Kraje Vysočina 

Havlíčkův Broď Krajský úřad Kraje Vysočina 

Havlíčkův Broď , Krajský úřad Kraje Vysočina 

Jfhiava 
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Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková 
organizace 
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková 
organizace 
Nemocnice Havlíčkův Broď, příspěvková 
organizace 

: Nemocnice Havlíčkův Broď, příspěvková 
organizace 

Nemocnice Havlíčkův Broď, příspěvková 
organizace 

Onkologie, budova číslo 12, č. p. 2622 na par. č. st. Nemocnice HaviicKuv Brod 
1034 
Garáže a sklady pro NHB a ZZS, budova číslo 19, na Nemocnice Havlíčkův Brod 
•par. č. st. 1041/1 
Budova staré patologie v areálu PL. č.p. 2324 na ' Nemocnice Havlíčkův Broď 

: par.č.st. 1324 - MIMO PROVOZ. NHB k 1.1. 2013 vrací i 
; bud. zřiz. a žádá o vyjmutí bud. z náj. smlouvy 

Stará ortopedie, budova číslo 13, č.p. 2623 na par.č.st. Nemocnice Havlíčkův Brod 
1462 - MIMO PROVOZ. NHB k 1.1. 2013 vrací bud. 
izřiz. a žádá o vyjmutí bud. z nájemní smlouvy 

Hlavní objekt NHB, č.p. 2627 na stavební parcele č. Nemocnice Havlíčkův Brod 
1690 

EMERGENCY- budova číslo 1, (zatím nezap.), 
INTERNA - budova číslo 2, 
GYNEKOLOGIE - budova číslo 3, 
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM - budova číslo 4, 
CHIRURGIE - budova číslo 5, 
SPOJOVACÍ TRAVÉ - budova číslo 6, 
STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ - budova číslo 7, 

Ubytovna v Rozkošské ulici, budova číslo 14, č.p. 2700 i Nemocnice Havlíčkův Brod 
i na par.č.st. 1850 
Rehabilitace, budova číslo 9, č.p. 3023 na par.č.st. 
3834 

Nemocnice Havlíčkův Brod 

Centální kotelna NHB, budova číslo 17 - na par.č.st. ; Nemocnice Havlíčkův Brod 
623/2 

. Umývárna aut a garáže pro nákladní vozidla na par.č.st.Nemocnice Havlíčkův Brod 
3836 

Výjezdová základna Chotěboř 

l Výjezdová základna Havlíčkův Brod, Husova 2621. ! Nemocnice Havlíčkův Brod 
58001 Havlíčkův Brod, par.č. 3834 (spíše je to st. 1036 -
nutno ověřit) 

Legií 1710, 583 01 Chotěboř 
dvojpodlažní nepodsklepená budova výjezdové základny. 
Objekt z části užíván jako výjezdová základna ZZS KV Halíčkův Brod, 

: ordinace lékařů 

budova na stavební parcele Světlá nad Sázavou 1803 
bez č.p. 
budova na stavební parcele Golčův Jeníkov 640 

Rodinný dům čp.128 v k.ú. Golčův Jeníkov st. pare. 73 

Transformace Domova Háj II - Občanská vybavenost 

Transformace Domova Háj III - jiná stavba 

Transformace Domova Háj II 

Rodinný dům č.p. 71 v k.ú. Světlá nad Sázavou st. pare. 
189 
Rodinný dům č.p. 1067 v k.ú. Světlá naď Sázavou st. 
pare. 1816 
Rodinný dům č.p. 288 v k.ú. Světlá naď Sázavou st. 
pare. 334 
Budova občanská vybavenost č.p. 371 na st Pare. 371 

Transformace Domova Háj II 

Transformace Domova Háj I 

Transformace Domova Háj II 

Transformace Domova Háj II 
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Krajská sprava a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
; příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
; příspěvková organizace 

silnic vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

i Krajská správa a údržba 
i příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba 
příspěvková organizace 

: Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
(příspěvková organizace 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

i Kraiská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba 
^příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na stavební parcele Brtnička 50/2 

budova na pozemkové parcele Jihlava 1122/8 

budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/22 

budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/15 

budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/21 

budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/24 

budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/28 

budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/108 

budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/109 

budova na pozemkové parcele Jihlava 1121/25 

budova Jihlava 953 

budova Jihlava 1122 

budova na stavební parceleTelč2011 

budova na stavební parcele Telč 2012 

budova na stavební parceleTelč 1941 

: budova na stavební parcele Telč 2217 

budova na stavební parcele Telč 2129 

ibudova na stavební parcele Telč 2133 

budova na stavební parcele Telč 2132 

budova na stavební parcele Telč 2130 

budova na stavební parcele Telč 2131 

budova Telč (Telč-Staré Město) 498 

budova na pozemkové parcele Třešť 3609/4 
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Cestmistrovství Telč 

SúS Jihlava 

SúS Jihlava 

SúS Jihlava 

SúS Jihlava 

SÚv> on iiova 

SúS Jihlava 

SúS Jihlava 

i SúS Jihlava 

SúS Jihlava 

SúS Jihlava 

SúS Jihlava 

Cestmistrovství T elč 

Cestmistrovství Tele 

Cestmistrovství Tele 

Cestmistrovství Telč 

Cestmistrovství T elč 

Cestmistrovství Telč 

Cestmistrovství Telč 

Cestmistrovství Telč 

Cestmistrovství T elč 

Cestmistrovství Telč 

dřevěná budova obsahující ČOV, budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, stavba technického vybavení, pozemková parcela Jihlava 
1122/8 

oceiokolna + mycí linka, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
pozemková parcela Jihlava 1121/22 
v evidenciKSÚSVna 2 položkách 

domek u skládky živic, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
istavba, pozemková parcela Jihlava 1121/15 
garáže a dílny, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Jihlava 1121/21 
montovaná hala MK, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, pozemková parcela Jihlava 1121/24 
sociální zařízení, sklad, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, pozemková parcela Jihlava 1121/28 
výrobna obalované studené směsy, budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, jiná stavba, pozemková parcela Jihlava 1121/108 
míchárna solanky, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, pozemková parcela Jihlava 1121/109 
sklad chemikálií, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Jihlava 1121/25 

i skládka živic MK, budova s číslem popisným, jiná stavba, pozemková 
parcela Jihlava 1121/17 
administrativní budova s číslem popisným, jiná stavba, pozemková parcela 
Jihlava 1121/26 
sklad chemikálií Telč, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
průmyslový objekt, stavební parcela Telč 2011 
sklad chemikálií Telč, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
průmyslový objekt, stavební parcela Telč 2012 
garáže + dílny Telč, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba 
technického vybavení, stavební parcela Telč 1941 
budova mycí rampy, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba 
technického vybavení, stavební parcela Telč 2217 
kotelna - součást budovy na par. 1941, budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, jiná stavba, stavební parcela Telč 2129 
míchárna solanky Telč, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Telč 2133 

: Cestmistrovství Třešť 

sklad chemikálií Telč, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Telč 2132 
sklad nářadí, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
stavební parcela Telč 2130 
datum nabytí a cena shodná s budovou na parcele 1941 

ČOV, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební 
parcela Telč 2131 
administrativní budova, budova s číslem popisným, průmyslový objekt, 
stavební parcela Telč 1821 
po celkové rekonsrukci 
garáže Třešť, budova bez čísla popisného nebo evidence 
parcela Třešť 3609/4 



Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

:Jihíava 

Jihlava 

Jihlava 

(Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba siínic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na stavební parcele Polná 1744 

: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba siínic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková 
organizace 
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková 
organizace 

i Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková 
i organizace 
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková 
organizace 
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková 
organizace 

Horácké divadlo Jihlava, příspěvková 
organizace 
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková 
organizace 
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková 

i organizace 
j Horácké divadlo Jihlava, příspěvková 
(Organizace 
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková 
organizace 

: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 

budova na stavební parcele Poiná 1745 

budova Polná 1746 

budova na stavební parcele Telč 2376 

budova na stavební parcele Telč 2464 

budova 3609/5 

par. č. 1121/176 Kosovsrá 1122/16 

budova na stavební parcele Telč 2529 

(budova na pozemková parcele Jihlava 1121/180 

hrad Doupě 1 

kanceláře Jihlava 1224 

expozice (+depozitář+truhIář. dílna) Jihlava 1318 

expozice (+depozitář+kanceíáře+byt) Jihlava 1317 

: garáž Jihlava bez čp 

(garáž Jihlava 4728 

I ubytovna Jihlava 1305 

Jihlava, Komenského 1357/24 

kanceláře Jihlava 1359 

byt Jihlava 1889 

(expozice (+depozitář) Jihlava 642 

expozice (+kanceláře+ďepozitář) Jihlava 1333 

Jihlava Domov ve Zboží, příspěvková organizace ; budova na pozemkové parcele Jihlava 5333/83 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 

Cestmistrovství Jihlava 

Cestmistrovství Jihlava 

Cestmistrovství Jihlava provozní budova + garáže, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
pozemková parcela 1746 

Cestmistrovství Telč ocelová garáž MK 
po celkové rekonstrukci 

Cestmistrovství Telč solná hala 

Cestmistrovství Třešť i budova bez čísla popisného nebo evidenčního, administrativní budova, 
pozemková parcela 3609/5 

Cestmistrovství Jihlava nová, bez č. popisného, zděná, zastřešená solná hala 

Cestmistrovství Telč skládka posypového materiálu 

Čestmistrovství Jihlava ; monntovaná ocelová konstrukce - obalovna 

hrad Roštejn,Doupě č.1 

budova Masarykovo náměstí č.55 

budova Masarykovo náměstí č.58 

budova Masarykovo náměstí č.57 

garáž Jihlava bez čp 

garáž 

ubytovna 

divadlo 

kancelář 

byt 

Masarykovo nám. 24 - budova s číslem popisným, objekt k bydlení, 
pozemková parcela Jihlava 1512/1 
Komenského 10 - budova s číslem popisným, objekt k bydlení, pozemková 
parcela Jihlava 2783 

odloučené pracoviště školy - dílenská část, administrativní prostory; budova 
bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, pozemková parcela 
Jihlava 5333/83 

míchárna solanky a sklad soli, budova bez čísla popisného nebo~ 
evidenčního, pozemková parcela Polna 1744 
sklad posypových materiálů Polná,budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního,pozemková parcela Polná 1745 

Galerie Vysočiny Jihlava 

Galerie Vysočiny Jihlava 

SŠ stavební Jihlava 
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; Jihlava i Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova na pozemkové parcele Jihlava 5333/14 SŠ stavební Jihlava odloučené pracoviště školy - sklady a garáže; budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního, jiná stavba, pozemková parcela Jihlava 5333/14 

Jihlava Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova na pozemkové parcele Pávov 1/5 SŠ stavební Jihlava umývárna, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Pávov 1/5 

Jihlava Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova na pozemkové parcele Pávov 1/7 SŠ stavební Jihlava sklad a garáže; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Pávov 1/7 

Jihlava : Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova na pozemkové parcele Pávov 1/6 SS stavební Jihlava dřevěný sklad, část provedena demolice - povolena KU - havarijní stav 
skladu; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Pávov 1/6 

Jihlava ; Domov ve Zboží, příspěvková organizace Ňa Kopci 4877/28 Jihlava 

Jihlava : Psychocentrum - manželská a rodinná Hlavní budova organizace, Jihlava 934 Psychocentrum Jihlava 
, poradna Kraje Vysočina, příspěvková 
organizace 

Jihlava Domov Ždírec, příspěvková organizace hospodářská budova č. 212, Ždírec 43 keramická dílna,sklad výrobků,sklad, garážové stání 

Jihlava Obchodní akademie, Střední zdravotnická budova Jihlava 2335 SŠ obchodu a služeb Jihlava Havlíčkova 2335/109-škola, budova s číslem popisným, objekt občanské 
škola, Střední odborná škola služeb a vybavenosti, pozemková parcela Jihlava 5054/2 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava Obchodní akademie, Střední zdravotnická tělocvična - budova na pozemkové parcele Jihlava SŠ obchodu a služeb Jihlava Telečská - tělocvična vč. sociálního zařízení, pozemková parcela Jihlava 
škola, Střední odborná škola služeb a 3601/2 3601/2 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava Obchodní akademie, Střední zdravotnická budova na pozemkové parcele Jihlava 3601/3 SS obchodu a služeb Jihlava Telečská - garáž, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
škola, Střední odborná škola služeb a pozemková parcela Jihlava 3601/3 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava Obchodní akademie, Střední zdravotnická budova Jihlava 144 SŠ obchodu a služeb Jihlava Ňa Stoupách 144/3 - DM a školní jídelna, budova s číslem popisným, 
škola, Střední odborná škola služeb a pozemková parcela Jihlava 230/1 

: Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava Obchodní akademie, Střední zdravotnická budova Jihlava 1724 SŠ obchodu a služeb Jihlava Telečská 1724/13 - škola (učebny odborného výcviku), budova s číslem 
skoia, Střední odbomá škola služeb a popisným, pozemková parcela Jihlava 3519 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava Obchodní akademie, Střední zdravotnická budova Jihlava 1767 SS obchodu a služeb Jihlava ' Telečská 1767/50 - škola, budova s číslem popisným, objekt občanské 
škola, Střední odbomá škola služeb a vybavenosti, pozemková parcela Jihlava 3599 
jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava Obchodní akademie, Střední zdravotnická Karolíny Světlé 4428/2; pozemková parcela č. 3173/11. SS obchodu a služeb Jihlava sídlo škoíy, DM a školní jídelna, objekt občanské vybavenosti, pozemková 
škola, Střední odborná škola služeb a k.ú. Jihlava parcela č. 3173/11, k.ú. Jihlava 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava Střední odbomá škola a Střední odborné ibudova Třešť 404 SOŠ, SOU a OU Třešť Odloučené pracoviště truhláři-Ťovární 404 Třešť. budo\ 
učiliště Třešť průmyslový objekt, pozemková parcela Třešfl 84/1 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 



Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Úihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba siinic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba siinic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
(příspěvková organizace 

budova na stavební parcele Polná 1744 

budova na stavební parcele Polná 1745 

budova Polná 1746 

budova na stavební parcele Telč 2376 

budova na stavební parcele Telč 2464 

budova 3609/5 

Muzeum Vysočiny Jihlava, 
organizace 
Muzeum Vysočiny Jihlava, 
organizace 
Muzeum Vysočiny Jihlava, 
organizace 
Muzeum Vysočiny Jihlava, 
organizace 
Muzeum Vysočiny Jihlava, 
organizace 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

Horácké divadlo Jihlava, 
organizace 
Horácké divadlo Jihlava, 
organizace 
Horácké divadlo Jihlava, 
organizace 

příspěvková 

příspěvková 

(Horácké divadlo Jihlava, 
organizace 
Horácké divadlo Jihlava, 
organizace 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

par. č. 1121/176 Kosovsrá 1122/16 

I budova na stavební parcele Telč 2529 

budova na pozemková parcele Jihlava 1121/180 

hraď Doupě 1 

kanceláře Jihlava 1224 

expozice j+depozitář+truhlář. dílna) Jihlava 1318 

expozice (+ďepozitář+kanceláře+byt) Jihlava 1317 

garáž Jihlava bez čp 

garáž Jihlava 4728 

ubytovna Jihlava 1305 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 

Jihlava, Komenského 1357/24 

(kanceláře Jihlava 1359 

byt Jihlava 1889 

expozice (+depozitář) Jihlava 642 

expozice (+kanceláře+depozitář) Jihlava 1333 

Jihlava Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova na pozemkové parcele Jihlava 5333/83 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 

Cestmistrovství Jihlava 

Cestmistrovství Jihlava 

Cestmistrovství Jihlava 

Cestmistrovství Ťeíč 

Cestmistrovství Telč 

Cestmistrovství Třešť budova bez čísla popisného nebo evidenčního, administrativní budova, 
pozemková parcela 3609/5 

Cestmistrovství Jihlava nová, bez č. popisného, zděná, zastřešená solná hala 

Cestmistrovství Telč sKiádka posypového materiálu 

Cestmistrovství Jihlava monntovaná ocelová konstrukce - obalovna 

hrad Roštejn,Doupě č.1 

budova Masarykovo náměstí č.55 

budova Masarykovo náměstí č.58 

budova Masarykovo náměstí č.57 

garáž Jihlava bez čp 

garáž 

ubytovna 

divadlo 

kancelář 

byt 

Galerie Vysočiny Jihlava i Masarykovo nám. 24 - budova s číslem popisným, objekt k bydlení, 
pozemková parcela Jihlava 1512/1 

i Galerie Vysočiny Jihlava Komenského 10 - budova s číslem popisným, objekt k bydlení, pozemková 
parcela Jihlava 2783 

ŠŠ stavební Jihlava odloučené pracoviště školy - dílenská část, administrativní prostory; budova 
bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, pozemková parcela 
Jihlava 5333/83 

Cl IV 1 rchAJ míchárna solanky a sklad soli, budova bez čísla popisneh 
evidenčního, pozemková parcela Polna 1744 
sklad posypových materiálů Polná,budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního,pozemková parcela Polná 1745 
provozní budova + garáže, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
pozemková parcela 1746 
ocelová garáž MK 
po celkové rekonstrukci 
solná hala 
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odloučené pracoviště školy - sklady a garáže; budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního, jiná stavba, pozemková parcela Jihlava 5333/14 

umývárna, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Pávov 1/5 
sklad a garáže; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Pávov 1/7 
dřevěný sklad, část provedena demolice - povolena KU - havarijní stav 
skladu; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Pávov 1/6 

Jihlava Psychocentrum - manželská a rodinná Hlavni budova organizace,Jihlava 934 Psychocentrum Jihlava 
i poradna Kraje Vysočina, příspěvková 
organizace 

Jihlava Domov Ždírec, příspěvková organizace hospodářská budova č. 212, Ždírec 43 keramická dílna,sklad výrobku.sklad, garážové stáni 

Jihlava ObéhSítfateď^i4'Šfl^Trfran^ii^ budova Jihlava 2335 SŠ obchodu a služeb Jihlava Havlíčkova 2335/109 - škola, budova s číslem popisným, objekt občanské 
škola, Střední odborná škola služeb a vybavenosti, pozemková parcela Jihlava 5054/2 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava — Obchodní akademie, Střední zdravotnická tělocvična - budova na pozemkové parcele Jihlava SŠ obchodu a služeb Jihlava Telečská - tělocvična vč. sociálního zařízení, pozemková parcela Jihlava 
sKola, Střední odborná škola služeb a 3601/2 3601/2 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava Obchodní akademie, Sťedn: zdravotnická budova na pozemkové parcele Jihlava 3601/3 SŠ obchodu a služeb Jihlava Telečská - garáž, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
: škola, Střední odborná škola služeb a pozemková parcela Jihlava 3601/3 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava Obchodní akademie. St-ední zdravotnická budova Jihlava 144 SŠ obchodu a služeb Jihlava Na Stoupách 144/3 - DM a školní jídelna, budova s číslem popisným, 
škola, Střední odborná škola služeb a pozemková parcela Jihlava 230/1 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava Obchodní akademie. Střední zdravotnická budova Jihlava 1724 SS obchodu a služeb Jihlava Telečská 1724/13 - škola (učebny odborného výcviku), budova s číslem 
škola, Střední odborná škola služeb a popisným, pozemková parcela Jihlava 3519 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava Obchodní akademie, Střední zdravotnická budova Jihlava 1767' SS obchodu a služeb Jihlava Telečská 1767/50 - škola, budova s číslem popisným, objekt občanské 
škola, Střední odborná škola služeb a vybavenosti, pozemková parcela Jihlava 3599 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava Obchodní akademie. Střední zdravotnická Karoliny Světlé 4428/2: pozemková parcela č. 3173/11. SŠ obchodu a služeb Jihlava sídlo školy, DM a školní jídelna, objekt občanské vybavenosti, pozemková 
škola, Střední odborná škola služeb a k.ú. Jihlava parcela č. 3173/11, k.ú. Jihlava 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

Jihlava Střední odborná škola a Střední odborné budova Třešť 404 SOŠ. SOU a OU Ťřešť Odloučené pracoviště truhláři-Tovární 404 Třešť, budova 

učiliště Třešť průmyslový objekt, pozemková parcela Třešt'184/1 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 

jihíava Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova na pozemkové parcele Jihlava 5333/14 SŠ stavební Jihlava 

Jihlava Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova na pozemkové parcele Pávov 1/5 SŠ stavební Jihlava 

Jihlava ; Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova na pozemkové parcele Pávov 1/7 SŠ stavební Jihlava 

Jihlava ; Domov ve Zboží, příspěvková organizace budova na pozemkové parceie Pávov 1/6 SŠ stavební Jihlava 

Jihlava Domov ve Zboži. příspěvková organizace Na Kopci 4877/28 Jihlava 

" 



Jihlava 

Jihlava 

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 

budova Třešť 900 

budova na pozemkové parcele Třešť 446/3 

SOŠ, SOU a OU Třešť 

SOŠ. SOU a OU Třešť 

bytový dům, Jungmannova 900, Třešť, Pronajmutý; budova s Sšas^ ~ 
popisným, objekt k bydlení, pozemková parcela Třešť 2041 
Dílny a dvě bytové jednotky, z toho jedna volná, ul.Řoosweltova - budova 
bez č.popis.nebo evid., objekt k bydlení, pozemková parcela č. 446/3 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

! Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 

i budova na pozemkové parcele Třešť 1536/6 

i budova na pozemkové parcele Třešť 1536/7 

budova na pozemkové parcele Třešť 1536/15 

SOS, SOU a OU Třešť 

SOŠ, SOU a OU Třešť 

SOS, SOU a OU Třešť 

Domov mládeže, K Valše 38, budova bez č.popis. nebo evid., objekt k 
bydlení, pozemková parcela Třešť 1536/6 
tělocvičny, teoretické vyučování, K Valše 38, budova bez č.popis. nebo evid., 

íObjekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Třešť 1536/7 

Kuchyně, jídelna, spol. sál, K Valše 38, budova bez č. popis, nebo evid., 
objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Třešť 1536/15 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 

i Střední odborná škola a Střední odborně 
učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 

budova na pozemkové parcele Třešť 446/7 

budova na pozemkové parcele Třešť 1536/4 

budova na pozemkové parcele Třešť 1536/5 

budova na pozemkové parcele Třešť 446/4 

SOŠ, SOU a OU Třešť 

SOŠ, SOU a OU Třešť 

SOS, SOU a OU Třešť 

SOŠ, SOU a OU Třešť 

Bývalá čistička odp. vod, nyní sklad, budova bez č.popis.nebo evid., stavba 
tech. vybavení, pozemková parcela Třešť 446/7 
Budova dílen, K Valše 38, budova bez č.popis.nebo evidenčního, stavba 
technického vybavení, pozemková parcela Třešť 1536/4 
kotelna, K Valše 38, budova bez čísla popis.nebo evidenčního, stavba tech. 
vybavení, pozemková parcela 1536/5 
Dílny Rosweltova. odloučené pracoviště, malířky skla, budova bez 
č.popis.nebo evidenčního, jiná stvaba, pozemková parcela Třešť 446/4 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť' 
Střední odborná škola a Střední odborné 

i učiliště Třešť 

: budova na pozemkové parcele Třešť 446/5 SOS. SOU a OU Třešť 

Střední odborná škola a Střední odborné 
; učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 

budova na pozemkové parcele Třešť 1536/8 

1 budova Třešť 1349 

budova na pozemková parcele Třešť 1536/55 

(budova na pozemková parcele Třešť 1536/56 

budova na pozemková parcele Třešť 1536/57 

SOS, SOU a OU Třešť 

SOŠ, SOU a OU Třešť 

SOŠ, SOU a ÓU Třešť 

(budova 1448/4a, na pozemkové parcele Třešť 446/3 

SOS, SOU a OU Třešť 

SOŠ, SOU a OU Třešť 

SOŠ, SOU a ÓU Třešť 

: budova 1459, na pozemkové parcele Třešť 446/4 SOS, SOU a OU Třešť 

nádvoří, budova bez č.popis.nebo evidenčního, jiná stavba, pozemková 
parcela Třešť 446/5 
spojovací koridor K Valše 38, budova bez č.popis. nebo evidenčního, jiná 
stavba, pozemková parcela Třešť 1536/8 
zateplená hala, sklad, budova s číslem popisným, jiná stavba, pozemková 
parcela Třešť 3796/4 
(trafostanice 

skleník 

zázemí skleníku 

přízemí dílna, 1. nadzemní podlaží byt č. 2 a šatny, 2 nadzemní podlaží byt č. 
1 a kancelář 

; dílna a sklad 

Jihlava Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 budova dětského domova Telč (Telč-Stěpnice) 111 DD Telč Ubytování, strav, vzdělání dětí s ÚV - dětský domov; budova s číslem 
popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Telč 275 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Střední škola stavební Jihlava 

Střední škola stavební Jihlava 

(Střední škola stavební Jihlava 

Střední škola stavební Jihlava 

Kotelna - budova na pozemkové parcele Jihlava 4071/3 SŠ stavební Jihlava 

Hlavní budova školy budova B na pozemkové parcele SS stavební Jihlava 
Jihlava 4071/2 

(Hlavní budova školy - budova C na pozemkové parcele: SŠ stavební Jihlava 
Jihlava 4080/1 

: Hlavní budova škoiy - budova D na pozemkové parcele SŠ stavební Jihlava 
Jihlava 4080/2 

kotelna jako součást budov školy a zast. pozemků - pozemková parcela 
Jihlava 4071/3 
budova školy /B/, zast. pozemky a hřiště - pozemková parcela Jihlava 4071/2 

budova školy a zast. pozemky (budova C) - pozemková parcela Jihlava 
: 4080/1 
budova školy /D/a zast. pozemky - tělocvična, VRAK BAR, Vysočina 
Education)) - pozemková parcela Jihlava 4080/2 
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Jihlava Střední škola stavební Jihlava Rozvodna na pozemkové parcele Jihlava <264/23 Domov mládeže Jihlava Trafostanice na ul. Žižkova; Rozvodna - mají k dispozici Rozvodné závody, 
pozemková parcela Jihlava 4264/23 

Jihlava Střední škola stavební Jihlava budova na pozemkové parcele Jihlava 4264/21 Domov mládeže Jihlava Kotelna na ul. Žižkova; Vylez z krytů - odvětrání, pozemková parcela Jihlava 
4264/21 

Jihlava Stfední škola stavební Jihlava Domov mládeže - hlavni budova Jihlava 1347 Domov mládeže Jihlava : budova DM a ŠJ na ul. Žižkova: pozemková parcela Jihlava 4285 

Jihlava Gymnázium Otokara Březiny a Střední (budova pro uložení nářadí na hřišti na stavební parcele Gymnázium Ótokara Březiny a SOŠ sklad sport, potřeb na hřišti školy, Hradecká ul.; parcela Telč 2181 
odborná škola Teíč Teič2181 Telč 

Jihlava Gymnázium Otokara Březiny a Střední Stará budova školy Telč (Telč-Staré Město) 235 Gymnázium Ótokara Březiny a SOŠ Budova školy GOB a SOŠ, výuka Hradecká ul.; stavební parcela Telč 1093, 
odborná škola Telč Telč 2289/1 

( Jihlava Gymnázium Ótokara Březiny a Střední budova na stavební parcele Telč 1994 
iodbomá škola Telč 

Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - budova na pozemkové parcele Helenin 339/4 SPŠ textilní Helenin, Jihlava čerpací stanice odpadních vod, areál SUPŠ, Háíkova 42; odpadních vod, 
Helenín, Hálkova 42 pozemková parcela Helenin 339/4 

Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Škola Jihlava 2917 - poz. č. 340 ~ SPŠ textilní Helenín. Jihlava Škola + DM, areál SUPŠ, Hlavní budova školy - Hálkova 42, pozemková 
Helenín, Hálkova 42 parcela Helenín 340 

Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Ateliér Jihlava 2917 SPŠ textilní Helenín, Jihlava škola - ateliéry Hálkova 42, areál SUPŠ, 
Helenín, Hálkova 42 trafostanice pozemková parcela Helenín 341 

Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Dílny-budova Jihlava 2917 ~ SPŠ textilní Helenín, Jihlava škola, areál SUPŠ, Hálkova 42, pozemková parcela Helenín 343 
Helenín, Hálkova 42 ohradni zeď. opěrná zecí 

Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - budova ~ SPŠ textilní Helenín, Jihlava Střední škola stavební S001, Hálkova 42, určeno k rekonstrukci; parcela č. 
Helenín. Hálkova 42 345 

Jihlava Střední uměleckoprůmyslováškola Jihlava- budova SPŠ textilní Helenín, Jihlava plynová kotelna + sklady, areál SUPŠ, Hálkova42, parcela342 
Helenín, Hálkova 42 

Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - pozemková parcela Helenín 322 stavba sociálního zařízení kurtů 
Helenín, Hálkova 42 

Jihlava Gymnázium Jihlava B - nová budova školy, Jana Masaryka 1 Gymnázium Jihlava školní budova, nová budova uvnitř dvora, pozemková parcela Jihlava 3243/2 

Jihlava Gymnázium Jihlava ~ ~ A - stará budova školy Jihlava 1560. J.Masaryka 1 Gymnázium Jihlava školní budova, J. Masarykova 1; stará hlavni budova školy, pozemková 
parcela Jihlava 3243/1 

Jihlava Gymnázium Jihlava budova školy 1468 školní budova, Tř. Legionářů 36 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 

Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 

Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 

budova na stavební parcele Beďřichov u Jihlavy 1024 SOU opravárenské Jihlava 

budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1181 SOU opravárenské Jihlava 

budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 959 SOU opravárenské Jihlava 

dílny odborného výcviku, Budova školy, stavební parcela Bedřichov u 
Jihlavy 1024 
učebna měření č.17 
sklady, přijímací kanceláře pro servis; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Bedřichov u 
Jihlavy 1181 
čistička odpadních vod, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
stavba technického vybavení, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 959 

Jihlava Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 

budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1023 SOU opravárenské Jihlava kotelna plynová; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba 
technického vybavení, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 1023, 
;trafostanice;buňka -denní místnost žáci 
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Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

i Jihlava 

(Jihlava 

Jihlava 

(Jihlava 

; Jihlava 

•vuvviiii wn^vsuia ©rv-MCJ d ju euni oaoorne 
ucmstě Třešť 
Střední odborná skoia a Střední odborné 
ucinstě Třešť 

Dudova Třešť 900 

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 

Střední odborná škola a Střední odborné 
.učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 

; učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 

i učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 

; učiliště Třešť 
i Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 

i Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Třešť 

budova na pozemkové parcele Třešť 446/3 

budova na pozemkové parcele Třešť 1536/6 

budova na pozemkové parcele Třešť 1536/7 

budova na pozemkové parcele Třešť 1536/15 

budova na pozemkové parcele Třešť 448/7 

budova na pozemkové parcele Třešť 1536/4 

budova na pozemkové parcele Třešť 1536/5 

( budova na pozemkové parcele Třešť 446/4 

budova na pozemkové parcele Třešť 446/5 

budova na pozemkové parcele Třešť 1536/8 

budova Třešť 1349 

(budova na pozemková parcele Třešť 1536/55 

i budova na pozemková parcele Třešť 1536/56 

budova na pozemková parcele Třešť 1536/57 

SOS, SOU a OU Třešť 

SOŠ, SOU a OU 1 řešť 

SOS, SOU a OU Třešť 

SOŠ, SOU a OU Třešť 

SOŠ, SOU a OU Třešť 

SOŠ, SOU a OU Třešť 

SOŠ. SOU a OU Třešť 

SOŠ. SOU a OU Třešť 

SOŠ, SOU a OU Třešť 

SOS, SOU a OU Třešť 

; budova 1448/4a, na pozemkové parcele Třešť 446/3 

j budova 1459, na pozemkové parcele Třešť 446/4 

SOS, SOU a OU Třešť 

ŠOŠ, SOU a OÚ Třešť 

"•SOŠ7ŠOUa'OUTřešť 

SOŠ. SOU a OU Třešť 

SOŠ. SOU a OU Třešť 

SOŠ. SOU a OU Třešť 

SOŠ, SOU a OU Třešť 

bytový dům, Jungmannova 900, Třešť, Pronajmutý; budova s 
popisným, objekt k bydlení, pozemková parcela Třešť 2041 
Dnny a dvě bytové jednotky, z toho jedna volná, ul.Roosweltova - bude 
bez č.popis.nebo evid., objekt k bydlení, pozemková parcela č. 446/3 

I 
Domov mládeže, K Valše 38, budova bez č.popis. nebo evid., objekt k 
bydlení, pozemková parcela Třešť 1536/6 

tělocvičny, teoretické vyučování, K Valše 38, budova bez č.popis. nebo evid., 
objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Třešť 1536/7 

Kuchyně, jídelna, spol. sál, K Valše 38, budova bez č. popis, nebo evid., 
objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Třešť 1536/15 

Bývalá čistička odp. vod, nyní sklad, budova bez č.popis.nebo evid., stavba 
tech. vybavení, pozemková parcela Třešť 446/7 
Budova dílen, K Valše 38, budova bez č.popis.nebo evidenčního,- stavba 
technického vybavení, pozemková parcela Třešť 1536/4 
kotelna, K Valše 38, budova bez čísla popis.nebo evidenčního, stavba tech. 
vybavení, pozemková parcela 1536/5 
Dílny Rosweitova, odloučené pracoviště, malířky skla, budova bez 
č.popis.nebo evidenčního, jiná stvaba, pozemková parcela Třešť 446/4 

nádvoří, budova bez č.popis.nebo evidenčního, jiná stavba, pozemková 
parcela Třešť 446/5 
spojovací koridor K Valše 38, budova bez č.popis. nebo evidenčního, jiná 
stavba, pozemková parcela Třešť 1536/8 

zateplená hala, sklad, budova s číslem popisným, jiná stavba, pozemková 
parcela Třešť 3796/4 
itrafostanice 

skleník 

zázemí skleníku 

přízemí dílna, 1. nadzemní podlaží byt č. 2 a šatny, 2.nadzemní podlaží byt č. 
1 a kancelář 
dílna a sklad 

Jihlava 

Jihlava 

: Jihlava 

(Jihlava 

(Jihlava 

Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 

Střední škola stavební Jihlava 

(Střední škola stavební Jihlava 

Střední škola stavební Jihlava 

Střední škola stavební Jihlava 

budova dětského domova Telč (Telč-Štěpnice) 111 DDTelč 

i Kotelna - budova na pozemkové parcele Jihlava 4071/3 SŠ stavební Jihlava 

: Hlavní budova školy budova B na pozemkové parcele : SS stavební Jihlava 
Jihlava 4071/2 

i Hlavní budova školy - budova C na pozemkové parcele; SŠ stavební Jihlava 
Jihlava 4080/1 
Hlavní budova školy - budova Ď na pozemkové parcele SŠ stavební Jihlava 
Jihlava 4080/2 

Ubytování, strav, vzdělání dětí s ÚV - dětský domov; budova s číslem 
popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Telč 275 

kotelna jako součást budov školy a zast. pozemků - pozemková parcela 
Jihlava 4071/3 

budova školy IBI, zast. pozemky a hřiště - pozemková parcela Jihlava 4071/2 

budova školy a zast. pozemky (budova C) - pozemková parcela Jihlava 
4080/1 
budova školy /D/a zast. pozemky - tělocvična, VRAK BÁR, Vysočina 
Education)) - pozemková parcela Jihlava 4080/2 
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i Jihlava Střední škola stavební Jihlava (Rozvodna na pozemkove parcele Jihlava 4264/23 Domov mládeže Jihlava Trafostanice na ul. Žižkova; Rozvodna - mají k dispozici Rozvodné závody, 
pozemková parcela Jihlava 4264/23 

(Jihlava Střední škoia stavební Jihlava (budova na pozemkove parcele Jihlava 4264/21 Domov mládeže Jihlava Kotelna na ul. Žižkova; Výlez z krytů - odvětráni, pozemková parcela Jihlava 
4264/21 

(Jihlava Střední škoia stavební Jihlava Domov mládeže -hlavní budova Jihlava 1347 Domov mládeže Jihlava budova DIVI a ŠJ na ul. Žižkova; pozemková parcela Jihlava 4285 

Jihlava Gymnázium Otokara Březiny a Střední budova pro uložení nářadí na hřišti na stavební parcele Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ skiad sport, potřeb na hřišti školy, Hradecká ul.; parcela Telč 2181 
odborná škola Telč Telč 2181 Telč 

Jihlava i Gymnázium Otokara Březiny a Střední Stara budova školy Telč (Telč-Staré Město) 235 Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Budova školy GOB a SOŠ, výuka Hradecká ul.; stavební parcela Telč 1093, 
odborná škola Telč Telč 2289/1 

Jihlava Gymnázium Otokara Březiny a Střední budova na stavební parcele Telč 1994 
odborná škola Telč 

Jihlava ' Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - budova na pozemkové parcele Helenín 339/4 SPŠ textilní Helenin, Jihlava čerpací stanice odpadních vod, areál SUPŠ, Hálkova 42; odpadních vod, 
Helenín, Hálkova 42 pozemková parcela Helenín 339/4 

Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Škola Jihlava 2917 - poz. č. 340 SPŠ textilní Helenín, Jihlava Škola + DIVI, areál SUPŠ, Hlavní budova školy-Hálkova 42, pozemková 
Helenín, Hálkova 42 parcela Helenín 340 

Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava- Ateliér Jihlava 2917 SPŠ textilní Helenín, Jihlava škola - ateliéry Hálkova 42, areál SUPŠ, 
i Helenín, Hálkova 42 trafostanice pozemková parcela Helenín 341 

( Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Dílny - budova Jihlava 2917 ! SPŠ textilní Helenín, Jihlava škola, areál ŠÚPŠ, Hálkova 42, pozemková parcela Helenín 343 
i Helenín, Hálkova 42 ohradní zeď, opěrná zeď 

i Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - budova SPŠ textilní Helenín, Jihlava Střední škoia stavební S001, Hálkova 42, určeno k rekonstrukci; parcela č. 
Helenín, Hálkova 42 345 

Jihlava (Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - budova SPŠ textilní Helenín, Jihlava plynová kotelna + sklady, areál SUPŠ, Hálkova 42, parcela 342 
Helenín, Hálkova 42 

Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - pozemková parcela Helenín 322 stavba sociálního zařízení kurtů 
i Helenín, Hálkova 42 

Jihlava (Gymnázium Jihlava B - nová budova školy, Jana Masaryka 1 (Gymnázium Jihlava školní budova, nová budova uvnitř dvora, pozemková parcela Jihlava 3243/2 

Jihlava Gymnázium Jihlava Á-stará budova školy Jihlava 1560, j.Masaryka 1 Gymnázium Jihlava školní budova, J. Masarykova 1; stará hlavní budova školy, pozemková 
parcela Jihlava 3243/1 

Jihlava (Gymnázium Jihlava (budova školy 1468 školní budova, Tř. Legionářů 36 

(Jihlava Střední škola průmyslová, technická a budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1024 SOU opravárenské Jihlava dílnv odborného výcviku, Budova školy, stavební parcela Bedřichov u 
automobilní Jihlava Jihlavy 1024 

učebna měření č. 17 

Jihlava (Střední škola průmyslová, technická a (budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1181 SOU opravárenské Jihlava sklady, přijímací kanceláře pro servis; budova bez čísla popisného nebo 
automobilní Jihlava evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Bedřichov u 

Jihlavy 1181 

Jihlava (Střední škoia průmyslová, technická a (budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 959 SOU opravárenské Jihlava čistička odpadních vod, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
automobilní Jihlava stavba technického vybavení, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 959 

Jihlava (Střední škola průmyslová, technická a budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1023 SOU opravárenské Jihlava kotelna plynová; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba 
automobilní Jihlava (technického vybavení, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 1023, 

trafostanice;buňka -denní místnost žáci 
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; Jihlava Střední škola průmyslová, technická a budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1185 SOU opravárenské Jihlava čistička odpadních vod, budova bez cisia popisného nebo 
automobilní Jihlava stavba lechnickeho vybavení, stavební parcela Bedřichov u s, 

Jihlava Střední škola průmyslová, technická a budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 865 SOU opravárenské Jihlava Dílny odborného výcviku, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
automobilní Jihlava stavba, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 865 

Jihlava Střední škola průmyslová, technická a budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1183 SOU opravárenské Jihlava dílna OV; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
automobilní Jihlava stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 1183, Sklad demontovaných dílů, 

1 Jihlava Střední škola průmyslová/technická a budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1182 SOU opravárenské Jihlava dílna OV - lakovna; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
automobilní Jihlava stavba, stavební parcela Bedřichovu Jihlavy 1182 

Jihlava Střední škola průmyslová, technická a budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1180 SOU opravárenské Jihlava Dílny odborného výcviku; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
auiomobilnUihtava stavba, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 1180 

Jihlava Snědní škola průmyslová, technická a budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1179 SOU opravárenské Jihlava budova školy, jídelna, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
automobilní Jihlava stavba, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 1179,úpravy a žízení kanceláře 

Jihlava ' Střední škola průmyslová, technická a budova Jihlava 3119 SOU opravárenské Jihlava budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Bedřichov u 
automobilní Jihlava Jihlavy 130 v 1.NP zřízení školních kabinetů 

Jihlava Střední škola průmyslová, technická a budova Jihlava 4265 SOU opravárenské Jihlava sociální zařízení a byty, svařovan; budova s číslem popisným, objekt 
automobilní Jihlava _ _ ' ' _ občanské vybavenosti, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 864 

Jihlava ' Střední škola průmyslová/technická a budova Jihlava 1572 SPŠ Jihlava ~ ~~ budova SPŠ -Tř. Legionářů 1572/3, s číslem popisným, objekt občanské 
automobilní Jihlava vybavenosti, pozemková parcela Jihlava 3264 

' Jihlava Střední škola průmyslová, technická a : budova na pozemkové parcele Jihlava 462/2 :SŠ technická Jihlava ~ výuka, hala- dílny, pozemková parcela Jihlava 462/2 
; automobilní Jihlava 

Jihlava Střední škola průmyslová, technická a Hlavní budova školy Jihlava 246 SŠ technická Jihlava budova školy-výuka, pozemková parcela Jihlava 460/1 
: automobilní Jihlava 

i Jihlava Střední škola průmyslová, technická a budova na pozemková parcele Jihlava 461/2 výuka, frézáma a sklad v areálu, 
automobilní Jihlava 

Jihlava Střední škola průmyslová, technická a budova na pozemková parcele Jihlava 461/3 garáže v areálu; 
; automobilní Jihlava 

Jihlava Střední škola průmyslová, technická a budovana pozemková parcele Jihlava 463/1 SŠ technická Jihlava Zast. plocha v areálu-sklad, dílny,svařovna 
automobilní Jihlava 303 

Jihlava Střední škola průmyslová, technická a budova na ulici Jana Masaryka 1573, Jihlava ~ Střední průmyslová škola, Jana Masaryka 1573 
automobilní Jihlava 

i Jihlava Střední škola průmyslová, technická a budova na pozemková parcele Jihlava 461/7 COV-Přečerpávací stanice 
automobilní Jihlava 

Jihlava Střední škola průmyslová, technická a budova na pozemková parcele Jihlava 461/8 sklad stavební 
automobilní Jihlava 

Jihlava Střední škola průmyslová, technická a budova na pozemková parcele Jihlava 462/8 
automobilní Jihlava 

Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace hala skladovací na par.č. 4371/4 Nemocnice Jihlava Sklad vyřazeného majetku a stavebního materiálu 

i Jihlava ; Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace trafostanice nové nem 2S na par.č. 4371/5 Nemocnice Jihlava Trafostanice pro GYNPAVILON. Centrální kuchyni, Příjem Á, příjem B, ODN 

Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace i vrátnice hospod. Řantíř. na par.č. 4372/2 Nemocnice Jihlava Pronajata - v současné době bufet 

: Jihlava : Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace ; Diagnostika na par.č. 4330/22 Nemocnice Jihlava Energocentrum nemocnice 
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Jihlava i Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace garáže DŽ na par.č. 4374/6 Nemocnice Jihlava garážování vozidel nemocnice* garážování zahradní techniky 

Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace redukční stanice plynu na par.č. 4374/8 Nemocnice Jihlava redukční stanice púlynu pro plynovou kotelnu 

Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace léčebna dlouhod nemocných na par.č. 4374/14 Nemocnice Jihlava Oddělení geriatrie, paliativní péče, rehabilitace a dialyzační středisko 

Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace stanice výměníková pro SK na par.č. 4374/20 Nemocnice Jihlava sklad posypového materiálu (drti), pro údržbu komunikací 

Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace č.p. 4630 budova 003 příjem Á - ií. stavba na par.č. 
4380/24 

Nemocnice Jihlava Informační centrum, Czech point, ambulance ORL, prodejna zdravotnických 
potřeb, data centrum 

; Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace interna + kyslík stan na par.č. 4380/23 Nemocnice Jihlava Interní obory nemocnice - 365 lůžek 

Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace gyn,por. pav. II. st. na par.č. 4380/44 ; Nemocnice Jihlava Oční oddělení, gynekologicko porodnické oddělení, OTO, dětské oddělení, 
ambulance dětského oddělení 

Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace bud 003 příjem B II. st. na par.č. 4380/43 ; Nemocnice Jihlava Ambulance bolesti, LSPP dětské a magnetická rezonance 

Jihlava 

Jihlava 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

i Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

obč.vyb. na par.č. 4380/42 

stanice kyslíku ŇN 2 stav. na par.č. 4374/26 

' Nemocnice Jihlava 

; Nemocnice Jihlava 

Operační sály.ARO, JIP + Příjem C, patologická anatomie, lékárna, centrální 
sterilizace 
Odpařovací stanice 02 pro celou nemocnici 

Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace vrátnice hos. B u cvičiště na par.č. 4374/27 Nemocnice Jihlava Obsluha parkovacího systému 

Jihlava 

Jihlava 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

Diagnostika na par.č. 4380/22 

Pavilon urgentní a intenzivní péče na par.č. 4380/104 

Nemocnice Jihlava 

Nemocnice Jihlava 

Oddělení zobrazovacích metod, oddělení nukleární medicíny, oddělení 
hematologie, oddělení mikrobiologie a klinické biochemie, Kardiocentrum 
Vysočina CZ 
JIP kardio, JIP neuro, JlPínterni, JIP OTO, JIP infekční, infekční oddělení, 
urgentní příjem 

Jihlava Dětské centrum Jihlava, příspěvková 
organizace 

č.p. 2176 na par.č.4633/2 Dětské centrum Jihlava hlavní budova 

Jihlava Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace 

Vrchlického 4843/61, 586 Ďí Jihlava-Výjezdová 
základna Jihlava, pare. č. 1040/10 

ZŽS Kraje Vysočina, p.o., Jihlava Třípodlažní nepodsklepená budova včetně hangráru pro vrtulník letecké 
záchranné služby a zdravotnického operační střediska. 

Jihlava Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace 

Vrchlického 4843/61, 586 01 Jihlava. - Výjezdová 
základna Jihlava 

ZZS Kraje Vysočina, p.o., Jihlava Vrchlického 4843/61, 586 01 Jihlava. Třípodlažní nepodsklepená budova 
včetně hangráru pro vrtulník letecké záchranné služby a zdravotnického 
operační střediska. 

Jihlava 

Jihlava 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

! Krajský úřad Kraje Vysočina 

Rodinný dům č.p. 438 v k.ú. Třešť 

budova na pozemková parcele Třešť 398/3 - Garáž bez 
č.p. v k.ú. Třešť 

budova určena k Transformaci Domova Kamélie Křižanov I 

Transformace Domova Kamélie Křižanov I 

Jihlava Krajský úřad Kraje Vysočina : Budova na ulici Žižkova 16, č.p. 1936 na st. pare. 4066 administrativní budova odboru regionálního rozvoje 

Jihlava Krajský úřad Kraje Vysočina budova na ul. Věžní 28, č.p. 4284 na st. pare. 2728/3 administrativní budova odboru školství, mládeže a sportu 

Jihlava Krajský úřad Kraje Vysočina budova na ul. Seifertova 26, č.p. 1875 na st. pare. 3945 administrativní budova odboru kontroly 

Jihlava ; Krajský úřad Kraje Vysočina budova na ul. Seifertova 24, č.p. 1876 na st pare. 3947 administrativní budova odboru životního prostředí a zemědělství 
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i Jihlava 

; Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 

Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 

Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 

Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 
Střední škola průmyslová, technická a 

i automobilní Jihlava 
Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 

i budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1185 SOU opravárenské Jihlava 

budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 865 SOU opravárenské Jihlava 

budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1183 SOU opravárenské Jihlava 

budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1182 SOU opravárenské Jihlava 

budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1180 SOU opravárenské Jihlava 

budova na stavební parcele Bedřichov u Jihlavy 1179 SOU opravárenské Jihlava 

čistička odpadních vod, budova bez čísla popisného nebo evífei, 
stavba technického vybavení, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy ^ 

Dílny odborného výcviku, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 865 

l 
á 

dílna OV; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 1183, Sklad demontovaných dílů, 

dílna OV - lakovna; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 1182 
Dílny odborného výcviku; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 1180 
budova školy, jídelna, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 1179,úpravy a žízení kanceláře 

Jihlava 

Jihlava 

iJihlava 

Jihlava 

iJihlava 

Jihlava 

iJihlava 

Jihlava 

Jihlava 

iJihlava 

iJihlava 

Jihlava 

Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 
Střední škola průmyslová, technická a 

i automobilní Jihlava 
Střední škola průmyslová, technická a 
iautomobilní Jihlava 

Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 
Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 
Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 
Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 
Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 
Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 
Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 

Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 

Střední škola průmyslová, technická a 
automobilní Jihlava 

i budova Jihlava 3119 

i budova Jihlava 4265 

budova Jihlava 1572 

budova na pozemkové parcele Jihlava 462/2 

Hlavní budova školy Jihlava 246 

budova na pozemková parcele Jihlava 461/2 

budova na pozemková parcele Jihlava 461/3 

budova na pozemková parcele Jihlava 463/1 

budova na ulici Jana Masaryka 1573, Jihlava 

budova na pozemková parcele Jihlava 461/7 

budova na pozemková parcele Jihlava 461/8 

i budova na pozemková parcele Jihlava 462/8 

SOU opravárenské Jihlava 

SOU opravárenské Jihlava 

SPŠ Jihlava 

SŠ technická Jihlava 

SŠ technická Jihlava 

SŠ technická Jihlava 

budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Bedřichov u 
Jihlavy 130 v 1.NP zřízení školních kabinetů 
sociální zařízení a byty, svařovan; budova s číslem popisným, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Bedřichov u Jihlavy 864 
budova SPŠ - Tř. Legionářů 1572/3, s číslem popisným, objekt občanské 
vybavenosti, pozemková parcela Jihlava 3264 

výuka, hala- dílny, pozemková parcela Jihlava 462/2 

budova školy - výuka, pozemková parcela Jihlava 460/1 

výuka, frézárna a sklad v areálu; 

garáže v areálu; 

Zast. plocha v areálu - sklad, dílny,svařovna 
303 
Střední průmyslová škola, Jana Masaryka 1573 

COV-Přečerpávací stanice 

sklad stavební 

Jihlava 

iJihlava 

Jihlava 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace hala skladovací na par.č. 4371/4 

: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace trafostanice nové nem 2S na par.č. 4371/5 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace vrátnice hospod. Řantíř. na par.č. 4372/2 

Nemocnice Jihlava 

i Nemocnice Jihlava 

Nemocnice Jihlava 

Sklad vyřazeného majetku a stavebního materiálu 

Trafostanice pro GYNPAVILON, Centrální kuchyni, Příjem A, příjem B, ODN 

Pronajata - v současné době bufet 

Jihlava i Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace i Diagnostika na par.č. 4380/22 i Nemocnice Jihlava Energocentrum nemocnice 
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Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava . 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

i Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

i Nemocníce Jihlava, příspěvková organizace 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

i Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

garáže DZ na par.č. 4374/6 

redukční stanice plynu na par.č. 4374/8 

léčebna dlouhcd nemocných na par.č. 4374/14 

stanice výměníková pro SK na par.č. 4374/20 

č.p. 4630 budova 003 příjem Á - II. stavba na par.č. 
4380/24 
interna + kyslík stan na par.č. 4330/23 

gyn.por. pav. íl. st. na par.č. 4380/44 

bud 003 příjem BII. st. na par.č. 4380/43 

obč.vyb. na par.č. 4380/42 

•! Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

; Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

stanice kyslíku NN 2 stav. na par.č. 4374/26 

vrátnice hos. B u cvičiště na par.č. 4374/27 

Diagnostika na par.č. 4380/22 

, Nemocnice Jihlava 

Nemocníce Jihlava 

'Nemocnice Jihlava 

Nemocnice Jihlava 

Nemocnice Jihlava 

Nemocnice Jihlava 

Nemocnice Jihlava 

Nemocnice Jihlava 

Nemocnice Jihlava 

> Nemocnice Jihíava 

Nemocnice Jihlava 

Nemocnice Jihlava 

'Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Pavilon urgentní a intenzivní péče na par.č. 4380/104 Nemocnice Jihlava 

Dětské centrum Jihlava, příspěvková 
organizace 

Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace 
Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace 

č.p. 2176 na par.č.4633/2 

Vrchlického 4843/61, 586 01 Jihlava - Výjezdová 
základna Jihlava, pare. č. 1040/10 
Vrchlického 4843/61, 586 01 Jihlava. -Výjezdová 
základna Jihlava 

garážování vozidel nemocnice+ garážování zahradní techniky 

redukční stanice púlynu pro plynovou kotelnu 

Oddělení geriatrie, paliativní péče, rehabilitace a dialyzační středisko 

sklad posypového materiálu (drti), pro údržbu komunikací 

Informační centrum, Czech point, ambulance ORL. prodejna zdravotnických 
potřeb, data centrum 
Interní obory nemocnice - 365 lůžek 

Dětské centrum Jihlava 

ZZS Kraje Vysočina, p.o., Jihlava 

ZZS Kraje Vysočina, p.o., Jihlava 

Oční oddělení, gynekologicko porodnické oddělení, OTO, dětské oddělení, 
ambulance dětského odděleni 
Ambulance bolesti, LSPP dětské a magnetická rezonance 

Operační sály,ARO, JIP + Příjem C, patologická anatomie, lékárna, centrální 
sterilizace 
Odpařovací stanice 02 pro celou nemocnici 

Obsluha parkovacího systému 

Oddělení zobrazovacích metod, oddělení nukleární medicíny, oddělení 
hematologie, oddělení mikrobiologie a klinické biochemie, Kardiocentrum 
Vysočina CZ 

JIP kardio, JIP neuro, JlPinterní, JIP OTO. JIP infekční, infekční oddělení, 
urgentní příjem 

hlavni budova 

Třípodlažní nepodsklepená budova včetně hangráru pro vrtulník letecké 
záchranné služby a zdravotnického operační střediska. 
Vrchlického 4843/61, 586 01 Jihlava. Třípodlažní nepodsklepená budova 
včetně hangráru pro vrtulník letecké záchranné služby a zdravotnického 
operační střediska. 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Jihlava 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Rodinný dům č.p. 438 v k.ú. Třešť 

budova na pozemková parcele Třešť 398/3 - Garáž bez 
č.p. v k.ú. Třešť 
Budova na ulici Žižkova 16, č.p. 1936 na st. pare. 4066 

budova na ul. Věžní 28, č.p. 4284 na st. pare. 2728/3 

budova na ul. Seifertova 26, č.p. 1875 na st. pare. 3945 

budova na ul. Seifertova 24, č.p. 1876 na st. pare. 3947 

budova určena k Transformaci Domova Kamélie Křižanov I 

Transformace Domova Kamélie Křižanov I 

administrativní budova odboru regionálního rozvoje 

administrativní budova odboru školství, mládeže a sportu 

administrativní budova odboru kontroly 

administrativní budova odboru životního prostředí a zemědělství 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 



Pelhřimov 
Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, • budova Homí Cerekev na stavební parcele 487 

příspěvková organizace 

Pelhnmov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. i budova Horní Cerekev na stavební parcele 490 
příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 1 budova Horní Cerekev na stavební parcele 489 
příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. ; budova Homí Cerekev č.p.336 na stavební parcele 488 
příspěvková organizace 

Pelhi imov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, i budova Humpolec na stavební parcele 3205 
příspěvková organizace 

Pelhnmov ; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Humpolec č.p. 1622 na stavební parcele 1576 
příspěvková organizace 

Peihi imov : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. i budova Kamenice nad Lipou na pozemkové parcele 
: příspěvková organizace 2808/5 

i Pelhřimov i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Kamenice nad Lipou na pozemkové parcele 
příspěvková organizace 2808/6 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, -budova kamenice nad Lipou na pozemkové parcele 
. . příspěvková organizace 3733 

\ Pelhřimov i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, ; budova Kamenice nad Lipou na pozemkové parcele 
, příspěvková organizace 3729 

: Pelhřimov i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, i budova kamenice nad Lipou č.p. 28 na pozemkové 
příspěvková organizace parcele 3732 

i Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, : budova kamenice nad Lipou na pozemkové parcele 
příspěvková organizace 3730 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parcele st.487 v ,, 
m2) 

CM Pelhřimov, skládka Horní Cerekev 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parcele st.490 (112 
m2) 

CM Pelhřimov, skládka Horní Cerekev 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, kovárna, na parcele st.489 
(41 m2) 

CM Pelhřimov, skládka Horní Cerekev 

budova s číslem popisným, soz.zařízení + šatny, na parcele st. 488 (258 m2) 

CM Pelhřimov, skládka Horní Cerekev 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parcele st. 3205 
(69 m2) 

CM Humpolec, Spojovací 1622 

budova s číslem popisným, administrativní budova + dílna + garáže, na 
parcele st. 1576 (942 m2) 

CM Humpolec, Spojovací 1622 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, míchárna solanky, na 
parcele 2808/5 (53 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, přístřešek pro parkování, na 
parcele 2808/6 (94 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáže, na parcele 3733 
(378 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad posypové soli, na 
parcele 3729 (127 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

budova s číslem popisným, administrativní budova+dílna+garáže, na parcele 
3732 (845 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáže + sklad, na parcele 
3730 (200 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 
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Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova Kamenice nad Lipou na pozemkové parcele 
3731 

Pelhřimov ; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, ; budova kamenice nad Lipou na pozemkové parcele 
i příspěvková organizace 3734 

| Pelhřimov , Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Pelhřimov *' : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, : budova Pacov č.p. 1065 na stavební parcele 2063 
i příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pelhřimov na pozemkové parcele 2413/83 
příspěvková organizace 

i Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pelhřimov na pozemkové parcele 2413/26 
příspěvková organizace 

Pelhřimov iKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pelhřimov na pozemkové parcele 2413/148 
příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba siínic Vysočiny, budova Pelhřimov na pozemkové parcele 2413/76 
příspěvková organizace 

Pelhřimov i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pelhřimov na pozemkové parcele 2413/75 
příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pelhřimov č.p. 1887 na pozemkové parcele 
i příspěvková organizace ;2413/149 

Pelhřimov : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, : budova Humpolec na stavební parcele 3694 
; příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pacov na stavební parcele 2060/1, 2060/2 
příspěvková organizace 

budova Kamenice nad Lipou na pozemkové parcele 
3728 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 

i Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad, na parcele 3731 (27 
m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, vrátnice, na parcele 3734 (35 
m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad, na parcele 3728 (50 
m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

Cestmistrovství Pacov budova s číslem popisným, administrativní budova + dílna + garáže, na 
parcele st. 2063 (954 m2) 

CM Pacov, Nádražní 1065 

Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad, na parcele 2413/83 
(689 m2) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáže, na parcele 2413/26 
(829 m2) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad posypové soli, na 
parcele 2413/148 (206 m2 - LV 10001 - Město Pelhřimov) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, dílna, na parcele 2413/76 
(471 m2) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad, na parcele 2413/75 
(508 m2) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

Cestmistrovství Pelhřimov : budova s číslem popisným, administrativní budova, na parcele 2413/149 
lo/ o m2 - LV 10001 - Město Pelhřimov) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

Cestmistrovství Humpolec budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad posypové soli, na 
parcele st. 3694 (125 m2) 

CM Humpolec, Spojovací 1622 

Cestmistrovství Pacov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad nářadí + garáž, na 
parcele st. 2060/1 (135 m2) a st. 2060/2 (3 m2) 

CM Pacov, skládka Trucbába 



Pelhřimov 
Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Horní Cerekev na stavební parcele 487 

příspěvková organizace 

Pelhřimov i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Horní Cerekev na stavební parcele 490 
příspěvková organizace 

; Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, ; budova Horní Cerekev na stavební parcele 489 
příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. budova Horní Cerekev č.p.336 na stavební parcele 488 
příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Humpolec na stavební parcele 3205 
příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba siinic Vysočiny, ; budova Humpolec č.p.1622 na stavební parcele 1576 
příspěvková organizace 

Peihi imov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova kamenice nad Lipou na pozemkové parcele 
příspěvková organizace 2808/5 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova kamenice nad Lipou na pozemkové parcele 
příspěvková organizace 2808/6 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, -budova kamenice nad Lipou na pozemkové parcele 
příspěvková organizace 3733 

i Pelhřimov i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova kamenice nad Lipou na pozemkové parcele 
příspěvková organizace i 3729 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, : budova kamenice nad Lipou č.p. 28 na pozemkové 
: příspěvková organizace parcele 3732 

; Pelhřimov ; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Kamenice nad Lipou na pozemkové parcele 
I příspěvková organizace i 3730 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parcele st.487 ^ j 
m2) 

i CM Pelhřimov, skládka Horní Cerekev 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parcele st.490 (112 
m2) 

CM Pelhřimov, skládka Horní Cerekev 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, kovárna, na parcele st.489 
(41 m2) 

CM Pelhřimov, skládka Horní Cerekev 

i budova s číslem popisným, soz.zařízení + šatny, na parcele st. 488 (258 m2) 

CM Pelhřimov, skládka Horní Cerekev 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parcele st 3205 
(69 m2) 

CM Humpolec, Spojovací 1622 

budova s číslem popisným, administrativní budova + dílna + garáže, na 
parcele st. 1576 (942 m2) 

CM Humpolec, Spojovací 1622 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, míchárna solanky, na 
parcele 2808/5 (53 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, přístřešek pro parkování, na 
parcele 2808/6 (94 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáže, na parcele 3733 
(378 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad posypové soli, na 
parcele 3729 (127 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

budova s číslem popisným, administrativní budova+dílna+garáže, na parcele 
3732 (845 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáže + sklad, na parcele 
3730 (200 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 
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' Pelhřimov krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova kamenice nad Lipou na pozemkové parcele Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad, na parcele 373' 
příspěvková organizace 3731 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

; Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova kamenice nad Lipou na pozemkové parceie Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, vrátnice, na parcele 37 
příspěvková organizace 3734 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

Pelhřimov ; Krajská správa a údržba siínic Vysočiny, budova kamenice nad Lipou na pozemkové parcele Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad, na parcele 3728 > 
příspěvková organizace 3728 m2) 

CM Pelhřimov, středisko Kamenice nad Lipou, Gabrielka 28 

Pelhřimov krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pacov č.p. 1065 na stavební paiceie 2063 Cestmistrovství Pacov budova s číslem popisným, administrativní budova + dílna + garáže, na 
: příspěvková organizace parcele st. 2063 (954 m2) 

CM Pacov, Nádražní 1065 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pelhřimov na pozemkové parcele 2413/83 Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad, na parcele 2413/82 
příspěvková organizace (689 m2) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

Pelhřimov : krajská správa a údržba silníc Vysočiny, budova Pelhřimov na pozemkové parceie 2413/26 Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáže, na parcele 2413/2 
příspěvková organizace (829 m2) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pelhřimov na pozemkové parcele 2413/148 Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad posypové soli, na 
příspěvková organizace parcele 2413/148 (206 m2 - LV 10001 - Město Pelhřimov) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

Pelhřimov ; krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pelhřimov na pozemkové parcele 2413/76 Cestmistrovství Pelhřimov : budova bez čísla popisného nebo evidenčního, dílna, na parcele 2413/76 
•příspěvková organizace (471 m2) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

Pelhřimov krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pelhřimov na pozemkové parcele 2413/75 Cestmistrovství Pelhřimov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad, na parcele 2413/75 
příspěvková organizace (508 m2) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silníc Vysočiny, budova Pelhřimov č.p. 1887 na pozemkové parcele Cestmistrovství Pelhřimov : budova s číslem popisným, administrativní budova, na parcele 2413/149 
příspěvková organizace 2413/149 (375 m2-LV 10001 -Město Pelhřimov) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Humpolec na stavební parcele 3694 Cestmistrovství Humpolec budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad posypové soli, na 
příspěvková organizace parcele st. 3694 (125 m2) 

CM Humpolec, Spojovací 1622 

Pelhřimov ; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pacov na stavební parcele 2060/1, 2060/2 Cestmistrovství Pacov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad nářadí + garáž, na 
; příspěvková organizace parcele st. 2060/1 (135 m2) a st. 2060/2 (3 m2) 

CM Pacov, skládka Trucbába , 
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! Pelhřimov ! Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, • budova Pacov na stavební parcele 2061 
příspěvková organizace 

Peihi imov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, : budova Pelhřimov na pozemkové parcele 2413/228 
příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Počátky č.e. 408 na stavební parceie 1312 
příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, i budova Počátky č.e. 407 na stavební parceie 
příspěvková organizace 1313/1,1313/2 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov " Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova košetice č.p. 85 na stavební parcele 39 
příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, ' budova košetice na stavební parcele 216 
příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, : budova košetice na stavební parcele 217 
příspěvková organizace 

Pelhřimov Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, i budova Pacov na stavební parceie 2251 
• příspěvková organizace 

Pelhřimov SKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pelhřimov na pozemkové parcele 2413/256 
příspěvková organizace 

Pelhřimov i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, • budova Humpolec na stavební parcele 3912 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Pacov 2447 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, j budova na stavební parcele Humpolec 4047 
příspěvková organizace 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková depozitář (sklad), k Silu, Pelhřimov i 145 
organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Švépravíce č.e. 45 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, : budova Švépravice č.e. 46 
příspěvková organizace 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 
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Cestmistrovství Pacov 

Cestmistrovství Pelhřimov 

Cestmistrovství Pelhřimov 

Cestmistrovství Pelhřimov 

Cestmistrovství Humpolec 

Cestmistrovství Humpolec 

i Cestmistrovství Pacov 

Cestmistrovství Pacov 

Cestmistrovství Pacov 

[Cestmistrovství Pacov 

i Cestmistrovství Pelhřimov 

Cestmistrovství Humpolec 

Cestmistrovství Pacov 

Cestmistrovství Humpolec 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad posypové v 
parcele st. 2061 (126 m2) 

CM Pacov, skládka Trucbába 
1 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parcele 2413/228 
(206 m2 - LV 10001 - Město Pelhřimov) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

budova s číslem evidenčním, garáž, na parcele st. 1312 (110 m2) 

CM Pelhřimov, areál skládky Počátky 

budova s číslem evidenčním, sociální zařízení, na parcele st. 1313/1 (8 m2) 
a st. 1313/2 (65 m2) 

CM Pelhřimov, areál skládky Počátky 

budova s číslem evidenčním, podniková rekreační chata, na parcele st. 133 
(46 m2-LV 51- ČR-Povodí Vltavy,s.p.) 
budova s číslem evidenčním, podniková rekreační chata, na parcele st. 
134/1 (23 m2) a na parcele st. 134/2 (26 m2-LV 51- ČR-Povodí Vltavy,s.p.) 

budova s číslem popisným, administrativní budova, na parcele st. 39 (374 
m2) 

CM Pacov, středisko Košetice 85 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parcele st. 216 
(142 m2) 

CM Pacov, středisko Košetice 85 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parcele st. 217 (87 
m2í 

CM Pacov, středisko Košetice 85 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáže, na parcele st. 2251 
; (402 m2) 

CM Pacov, Nádražní 1065 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, hala na skladování soli, na 
parcele 2413/256 (110 m2 - LV 10001 - Město Pelhřimov) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, ocelová hala - garáž na 
stroje, na parcele st. 3912 (184 m2) 

CM Humpolec, Spojovací 1622 

budova bez čísla popisného, stavba pro výrobu a skladování par. č. st. 2447 

jiná stavba, par.č. st. 4047 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov dílny a učebny-vyzděné přízemní, pozemková parcela Pelhřimov 2413/105 
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Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhřimov 

Pelhřimov 

: Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

: Pelhřimov 

Pelhřimov 

i Pelhřimov 

; Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková 

i organizace 

dvougaráž na parcele Pelhřimov 2413/171 

sklad u dvougaráže na parcele Pelhřimov 2413/104 

bývalý pivovar na stavební parcele Kámen u Pacova 55 

hrad kámen 1 

kanceláře hradu kámen 50 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov 

Domov Lidmaň, příspěvková organizace Hlavní budova ústavu, Lidmaň 91 

Domov Lidmaň, příspěvková organizace 

Domov Lidmaň, příspěvková organizace 

Domov Lidmaň, příspěvková organizace 

Domov Lidmaň, příspěvková organizace 

Domov Lidmaň, příspěvková organizace 

Garáž v areálu ústavu, Lidmaň 108/2 (Dvougaráž) 

Ubytovací zařízení v areálu ústavu (Okal l.odd.), 
Lidmaň 132/1 
Prádelna a ubytovací zařízení v arálu ústavu (Zděný 
pavilon), stavební parcele Lidmaň 155 
Garáž na stavební parcele Lidmaň 212 (u S.oddj 

budova na stavební parcele Lidmaň 234 (Trojdomky) 

USPM Lidmaň 

ÚSPM Lidmaň 

USPM Lidmaň 

ÚSPM Lidmaň 

ÚSPM Lidmaň 

ÚSPM Lidmaň 

dvougaráž zděná, pozemková parcela Pelhřimov 2413/171 

sklad u dvougaráže na pozemková parcela Pelhřimov 2413/104 

Jídelna, kanceláře, ubytovací jednotky, sklady 

Budova nový zděný pavilon 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelnrimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

: Pelhřimov 

. Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

; Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

Obytná budova - zámek, Těchobuz 1 

Administrativní a obytná budova, Těchobuz 80 

Rodinný dům, Těchobuz 79 

budova č.p. 1965 Pelhřimov, ulice U Elektrárny 

budova na parcele 292/8, U Elektrárny 1965 

budova na stavební parcele Těchobuz 149 

budova č.p. 395, ulice Žižkova, Počátky 

budova 231, Cetoraz 

budova 232, Cetoraz 

budova 276, Nový Rychnov 

budova 507, Březinova ulice, Horní Cerekev 

budova 506, Březinova ulice, Horní Cerekev 

budova 715, ulice Rudé Armády, Počátky 

budova na stavební parcele 1449, ulice Rudě Armády 
č.p.715, Počátky 

USPM Těchobuz 

ÚSPM Těchobuz 

ÚSPM Těchobuz 

Budova managementu 

Denní stacionář 

Garáž 

DOZP Počátky 

CHB Cetoraz 

CHB Cetoraz 

CHB Nový Rychnov 

Stacionář Horní Cerekev 

DZR Horní Cerekev 

CHB Počátky 

Stacionář Počátky 

Jedná se objekt s pokoji pro klienty, jídelnou a kuchyní. 

Budova v areálu zařízení - kanceláře vedení a bydlení pro klienty. 

Rodinný dům v blízkosti vlastního areálu zařízení. 

p.č. 292/7 

p.č.292/8 

p.č. 149 

~ p.č.469 

p.č.417 

p č 418 

p.č.496 

p.č. 846 

p.č.847 Na jedné parcele stojí 2 domky pobytové služby DZR 

p.č 1448 

p.č.1449 
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Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

i Pelhřimov 

i Pelhřimov 

i Pelhřimov 

, Pelhřimov 

i Pelhřimov 

j Pelhřimov 

! Pelhřimov 

Pelhřimov 

I Pelhřimov 

Pelhřimov 

> Pelhřimov 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

i budova Pacov na stavební parcele 2061 Cestmistrovství Pacov 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, ibudova Pelhřimov na pozemkové parcele 2413/228 Cestmistrovství Pelhřimov 
příspěvková organizace 

Krajská sprava a udrzba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova Počátky č.e. 408 na stavební parcele 1312 Cestmistrovství Pelhřimov 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

; budova Počátky č.e. 407 na stavební parcele 
1313/1,1313/2 

Cestmistrovství Pelhřimov 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, ; budova Svépravice č.e. 45 
příspěvková organizace 

: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, i budova Svépravice č.e. 46 
příspěvková organizace 

Cestmistrovství Humpolec 

i Cestmistrovství numpoiec 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Košetice č.p. 85 na stavební parcele 39 
příspěvková organizace 

Cestmistrovství Pacov 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova Košetice na stavební parcele 216 Cestmistrovství Pacov 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova Košetice na stavební parcele 217 Cestmistrovství Pacov 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, sklad posypové m 
parcele st. 2061 (126 m2) 

CM Pacov, skládka Trucbába 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parcele 2413/228 
(206 m2 - LV 10001 - Město Pelhřimov) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

budova s číslem evidenčním, garáž, na parcele st. 1312 (110 m2) 

CM Pelhřimov, areál skládky Počátky 

i budova s číslem evidenčním, sociální zařízení, na parcele st. 1313/1 (8 m2) 
a st. 1313/2 (65 m2) 

CM Pelhřimov, areál skládky Počátky 

budova s číslem evidenčním, podniková rekreační chata, na parcele st. 133 
(46 m2-LV 51- ČR-Povodí Vltavy,s.p.) 
budova s číslem evidenčním, podniková rekreační chata, na parcele st. 
134/1 (23 m2) a na parcele st. 134/2 (26 m2-LV 51- ČR-Povodí Vltavy,s.p.) 

budova s číslem popisným, administrativní budova, na parcele st. 39 (374 
m2) 

CM Pacov, středisko Košetice 85 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parcele st. 216 
(142 m2) 

CM Pacov, středisko Košetice 85 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, na parcele st. 217 (87 
m2) 

CM Pacov, středisko Košetice 85 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova Pacov na stavební parcele 2251 Cestmistrovství Pacov budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáže, na parcele st. 2251 
:(402 m2) 

CM Pacov, Nádražní 1065 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Pelhřimov na pozemkové parcele 2413/256 ; Cestmistrovství Pelhřimov 
příspěvková organizace 

KrajsKá správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova Humpolec na stavební parcele 3912 •Cestmistrovství Humpolec 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

: Krajská správa a údržba siínic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na stavební parcele Pacov 2447 

ibudova na stavební parcele Humpolec4047 

Cestmistrovství Pacov 

Cestmistrovství Humpolec 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, hala na skladování soli, na 
parcele 2413/256 (110 m2 - LV 10001 - Město Pelhřimov) 

CM Pelhřimov, Myslotínská 1887 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, ocelová hala - garáž na 
stroje, na parcele st. 3912 (184 m2) 

CM Humpolec, Spojovací 1622 

budova bez čísla popisného, stavba pro výrobu a skladování par. č. st. 2447 

jiná stavba, par.č. st. 4047 

i Pelhřimov Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková depozitář (sklad), KSilu, Pelhřimov 1145 
organizace 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov dílny a učebny-vyzděné přízemní, pozemková parcela Pelhřimov 2413/105 
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Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhřimov 

: Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

iPelhřimov 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

i Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková 
iorganizace 
[Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

i Domov Lidmaň, příspěvková organizace 

dvougaráž na parcele Pelhřimov 2413/171 Muzeum Vysočiny Pelhřimov 

sklad u dvougaráže na parcele Pelhřimov 2413/104 

bývalý pivovar na stavební parcele Kámen u Pacova 55 

hrad Kámen 1 

í kanceláře hradu Kámen 50 

Hlavní budova ústavu, Lidmaň 91 

Domov Lidmaň, příspěvková organizace 

Domov Lidmaň, příspěvková organizace 

Domov Lidmaň, příspěvková organizace 

[Domov Lidmaň, příspěvková organizace 

Garáž v areálu ústavu, Lidmaň 108/2 (Dvougaráž) 

Ubytovací zařízení v areálu ústavu (Okal l.odd.), 
Lidmaň 132/1 

: Prádelna a ubytovací zařízení v arálu ústavu (Zděný 
pavilon), stavební parcele Lidmaň 155 

• Garáž na stavební parcele Lidmaň 212 (u 8.odd) 

ÚSPM Lidmaň 

USPM Lidmaň 

USPM Lidmaň 

ÚSPM Lidmaň 

ÚSPM Lidmaň 

dvougaráž zděná, pozemková parcela Pelhřimov 2413/171 

sklad u dvougaráže na pozemková parcela Pelhřimov 2413/104 

Jídelna, kanceláře, ubytovací jednotky, sklady 

i Budova nový zděný pavilon 

Domov Lidmaň, příspěvková organizace : budova na stavební parcele Lidmaň 234 (Trojdomky) i ÚSPM Lidmaň 

Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

Obytná budova - zámek, Těchobuz 1 ÚSPM Těchobuz Jedná se objekt s pokoji pro klienty, jídelnou a kuchyní. 

Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

Administrativní a obytná budova, Těchobuz 80 ÚSPM Těchobuz Budova v areálu zařízení - kanceláře vedení a bydlení pro klienty. 

Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

Rodinný dům, Těchobuz 79 ÚSPM Těchobuz Rodinný dům v blízkosti vlastního areálu zařízení. 

Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova č.p. 1965 Pelhřimov, ulice U Elektrárny [ Budova managementu p.č. 292/7 

: Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova na parcele 292/8, U Elektrárny 1965 i Denní stacionář p.Č.292/8 

Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova na stavební parcele Těchobuz 149 Garáž p.č. 149 

Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova č.p. 395, ulice Žižkova, Počátky DOZP Počátky p.Č.469 

> Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova 231, Cetoraz CHB Cetoraz p.Č.417 

Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova 232, Cetoraz CHB Cetoraz p.Č.418 

Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova 276, Nový Rychnov CHB Nový Rychnov p.Č.496 

i Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova 507, Březinova ulice, Horní Cerekev Stacionář Horní Cerekev p.č. 846 

Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

ibudova 506, Březinova ulice, Horní Cerekev DZR Horní Cerekev p.č.847 Na jedné parcele stojí 2 domky pobytové služby DZR 

: Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova 715, ulice Rudé Armády, Počátky CHB Počátky p.č. 1448 

Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova na stavební parcele 1449, ulice Rudé Armády 
č.p.715, Počátky 

Stacionář Počátky p.č.1449 
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Pelhřimov 

i Pelhřimov 

(Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova 109, Starý Pelhřimov 

: budova 1843, Dvorská ulice, Humpolec 

budova 1844, Dvorská ulice, Humpolec 

budova 2343, Březová ulice, Pelhřimov 

budova 2342, Březová ulice, Pelhřimov 

DOZP Starý Pelhřimov 

(CHB Humpolec 

CHB Humpolec 

CHB Pelhřimov 

CHB Pelhřimov 

p.č.175 

; P-Č.4117 

p.Č.4118 

p.Č.2346/105 

p.č.2346/106 

1 
Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Domov pro seniory Humpolec, příspěvková ( Garáže a sklady při hlavní budově zařízení, stavební DoDů Humpolec 
organizace parcela Humpolec 2038 
Domov pro seniory Humpolec, příspěvková i Skladové prostory na stavební parcele Humpolec 2039 DoDů Humpolec 

; organizace 

Domov pro seniory Humpolec, příspěvková altán na stavební parcele Humpolec 3884 
organizace 

Domov důchodců Onšov, příspěvková 
organizace 

i DoDů Humpolec 

Administrativní budova, na stavební parcele Onšov 2 DoDů Onšov 

Jedná se objekt bývalé klubovny, později využíváno jako sklad. V sočasné 
době není tento objekt využíván. 

zahradní altán 

Jedná se o administrativní budovu - kanceláře, ředitelna, dílny, klub seniorů. 

j Pelhřimov 

j Pelhřimov 

Domov důchodců Proseč u Pošné, 
příspěvková organizace 

Domov důchodců Proseč u Pošné, 
příspěvková organizace 

Obytná budova domova pro seniory, Pošná (Proseč) 1 . DoDů Proseč u Pošné 

Garáž, na stavební parcele Proseč u Pošné 28/3 DoDů Proseč u Pošné 

Jedná se o objekt zámku, kde se nachází bydlení klientů, administrativní 
prostory a další provozy (kotelna, kuchyň, prádelna). 

: Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhřimov 

i Pelhřimov 

(Pelhřimov 

Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Domov důchodců Proseč-Obořiště, 
příspěvková organizace 

Domov důchodců Proseč-Obořiště, 
příspěvková organizace 

Domov důchodců Proseč-Obořiště, 
příspěvková organizace 

; Provozní objekt, Nová Cerekev (Proseč-Obořiště) 70 i DoDů Proseč Obořiště 

Obytná budova domova pro seniory - Hájovna, Nová 
Cerekev (Proseč-Obořiště) 28 

Obytná budova domova pro seniory - Zámek, Nová 
Cerekev (Proseč-Obořiště) 1 

DoDů Proseč Obonste 

DoDů Proseč Obořiště 

) Domov důchodců Proseč-Obořiště, 
i příspěvková organizace 
Domov důchodců Proseč-Obořiště, 
příspěvková organizace 

í Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 

(Administrativní budova, Nová Cerekev (Proseč-
i Obořiště) 17 
Administrativní budova, na stavební parceie Proseč-
Obořiště 14/8 

Stodola na materiál v oboře, Černovice u Tábora 301 

bTerasa v areálu ústavu, Černovice u Tábora 352 

Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
i organizace 

; Garáže v areálu ústavu, Černovice u Tábora 567 

DoDů Proseč Obořiště 

ĎoĎů Proseč Obořiště 

DÚSP Černovice 

DÚSP Černovice 

DUSP Černovice 

Jedná se o objekt kde se nachází garáže, dílny a provoz prádelny. Objekt je 
součástí areálu zařízení. 

Vedlejší obytná budova pro klienty, která se nachází v areálu zařízení. 

Jedná se o objekt zámku, kde jsou obytné místnosti pro klienty, kuchyň. 

Jedná se o objekt, který je součástí Administrativní budovy s č.p.17. 
KANCELÁŘE 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela 
Černovice u Tábora st.p. 301 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela 
Černovice u Tábora 352 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, montované 
garáže, ocelová kolna stavební parcela Černovice u Tábora 567 
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Pelhřimov 

r Pelhřimov 

^ Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhřimov 

i Pelhřimov 

i Pelhřimov 

i Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

. Pelhřimov 

Pelhřimov 

Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková 

í organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 

i organizace 

Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 

Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
•organizace 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 

i Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 

i Provozní objekt (pracovny) v areálu ústavu, Černovice 
561 

DÚSP Černovice 

DÚSP Černovice 

Pavilon oddělení a školy v areálu ústavu, Černovice 575 DÚSP Černovice 

, Provozní objekt (škola a ubytování) v areálu ústavu, 
Černovice 562 

Rodinný dům, Okružní, černovice 579 

Bytový dům, Lipová, Černovice 592 

Domky chráněného bydlení v areálu ústavu, Černovice 
732 
Chráněné pracoviště v areálu ústavu, Černovice 738 

DÚSP Černovice 

DÚSP Černovice 

Rehabilitační objekt v areálu ústavu, Černovice 739 DÚSP Černovice 

Pavilon pro ležící v areálu ústavu, Černovice u Tábora 
895 
Stravovací objekt v areálu ústavu, Černovice u Tábora 
945 

DÚSP Černovice 

DÚSP Černovice 

: Budova s oddělením č. 7 v areálu ústavu, Černovice u DÚSP Černovice 
Tábora 198/3 
Zahradní altán v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 195 

Rekreačně rehabilitační objekt v areálu Lhotka, Lidmaň 
1 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 42 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 43 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 44 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 47 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 48 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 50 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 51 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 52 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 53 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 54 

budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Černovice u 
Tábora 729 
budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Černovice u 
Tábora 728 

budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Černovice u 
Tábora 768 
Jedná se o 1/2 rodinného domu (1 byt s příslušenstvím) 
budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Černovice u 
Tábora 763 

budova s číslem popisným, objekt k bydlení, chráněné bydlení, stavební 
parcela Černovice u Tábora 384 
budova s číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela 
Černovice u Tábora 909 
budova s číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela 
Černovice u Tábora 925 
budova s číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela 
Černovice u Tábora 924 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské 
vybavenosti, stavební parcela Černovice u Tábora 895 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské 
vybavenosti, stavební parcela Černovice u Tábora st. p. 945 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela 
Černovice u Tábora 198/3 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela 
Lidmaň 195 
budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Lidmaň 68/2, 
součástí objektu je brouzdaliště Lhotka v ceně 481599,7 rok pořízení 1994 

budova 
parcela 
budova 
parcela 
budova 
parcela 

budova 
parcela 
budova 
parcela 

s číslem evidenčním, 
Lidmaň 137 
s číslem evidenčním, 
Lidmaň 138 
s číslem evidenčním, 
Lidmaň 139 
s číslem evidenčním, 
Lidmaň 160 
s číslem evidenčním, 
Lidmaň 161 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 55 

budova 
parcela 
budova 
parcela 

budova 
parcela 
budova 
parcela 
budova 
parcela 
budova 
parcela 

s číslem evidenčním, 
Lidmaň 162 
s číslem evidenčním, 
Lidmaň 163 
s číslem evidenčním, 
Lidmaň 164 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

s číslem evidenčním, 
Lidmaň 165 
s číslem evidenčním, 
Lidmaň 166 
s číslem evidenčním, 
Lidmaň 167 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 
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Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova 109, Starý Pelhřimov DOZP Starý Pelhřimov p.č.175 

; Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

ibudova 1843, Dvorská ulice, Humpolec CHB Humpolec p.č.4117 

Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

ibudova 1844, Dvorská ulice, Humpolec CHB Humpolec p.č.4118 

Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova 2343, Březová ulice, Pelhřimov CHB Pelhřimov p.Č.2346/105 

Pelhřimov Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková 
organizace 

budova 2342, Březová ulice, Pelhřimov CHB Pelhřimov p.č.2346/106 

; Pelhřimov Domov pro seniory Humpolec, příspěvková 
organizace 

Garáže a sklady při tíiavní budově zařízení, stavební 
: parcela Humpolec 2038 

DoDů Humpolec 

i Pelhřimov Domov pro seniory Humpolec, příspěvková 
organizace 

Skladové prostory na stavební parcele Humpolec 2039 DoDů Humpolec Jedná se objekt bývalé klubovny, později využíváno jako sklad. V sočasné 
době není tento objekt využíván. 

Pelhřimov Domov pro seniory Humpolec, příspěvková 
organizace 

altán na stavební parcele Humpolec 3884 DoDů Humpolec zahradní altán 

Pelhřimov Domov důchodců Onšov, příspěvková 
organizace 

Administrativní budova, na stavební parcele Onšov 2 DoDů Onšov Jedná se o administrativní budovu - kanceláře, ředitelna, dílny, klub seniorů. 

i Pelhřimov Domov důchodců Proseč u Pošné, 
příspěvková organizace 

Obytná budova domova pro seniory, Pošná (Proseč) 1 DoDů Proseč u Pošné Jedná se o objekt zámku, kde se nachází bydlení klientů, administrativní 
prostory a další provozy (kotelna, kuchyň, prádelna). 

Pelhřimov Domov důchodců Proseč u Pošné, 
příspěvková organizace 

Garáž, na stavební parcele Proseč u Pošné 28/3 DoDů Proseč u Pošné 

Pelhřimov Domov důchodců Proseč-Obořiště, 
příspěvková organizace 

Provozní objekt, Nová Cerekev (Proseč-Obořiště) 70 DoDů Proseč Obořiště Jedná se o objekt kde se nachází garáže, dílny a provoz prádelny. Objekt je 
součástí areálu zařízení. 

Pelhřimov Domov důchodců Proseč-Obořiště, 
příspěvková organizace 

Obytná budova domova pro seniory - Hájovna, Nová 
Cerekev (Proseč-Obořiště) 28 

i DoDů Proseč Obořiště Vedlejší obytná budova pro klienty, která se nachází v areálu zařízení. 

Pelhřimov Domov důchodců Proseč-Obořiště, 
příspěvková organizace 

Obytná budova domova pro seniory - Zámek, Nová 
Cerekev (Proseč-Obořiště) 1 

i DoDů Proseč Obořiště Jedná se o objekt zámku, kde jsou obytné místnosti pro klienty, kuchyň. 

Pelhřimov Domov důchodců Proseč-Obořiště, 
příspěvková organizace 

Administrativní budova, Nová Cerekev (Proseč-
Obořiště) 17 

DoDů Proseč Obořiště 

Pelhřimov Domov důchodců Proseč-Obořiště, 
příspěvková organizace 

^Administrativní budova, na stavební parcele Proseč-
Obořiště 14/8 

DoDů Proseč Obořiště Jedná se o objekt, který je součástí Administrativní budovy s č.p.17. 
KANCELÁŘE 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 

Stodola na materiál v oboře, Černovice u Tábora 301 

bTerasa v areálu ústavu, Černovice u Tábora 352 

DÚSP Černovice 

DÚSP Černovice 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela 
Černovice u Tábora st.p. 301 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela 
Černovice u Tábora 352 

Pelhřimov Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 

Garáže v areálu ústavu, Černovice u Tábora 567 DÚSP Černovice budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, montované 
garáže, ocelová kolna stavební parcela Černovice u Tábora 567 
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: Pelhřimov 

: Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

: Pelhřimov 

: Pelhřimov 

Pelhřimov 

, Pelhřimov 

; Pelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

, Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhřimov 

Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 

Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 

Domov Kopretina Černovice, 
organizace 

i Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 

, Domov Kopretina Černovice, 
organizace 

•Domov Kopretina Černovice, 
organizace 

i Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 

Provozní objekt (pracovny) v areálu ústavu, Černovice DÚSP Černovice 
561 
Provozní objekt (škola a ubytování) v areálu ústavu, DÚSP Černovice 
Černovice 562 

Pavilon oddělení a školy v areálu ústavu, Černovice 575; DÚSP Černovice 

Rodinný dům, Okružní, Černovice 579 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

Bytový dům, Lipová, Černovice 592 

Domky chráněného bydlení v areálu ústavu, Černovice 
732 
Chráněné pracoviště v areálu ústavu, Černovice 738 

Rehabilitační objekt v areálu ústavu, Černovice 739 

Pavilon pro ležící v areálu ústavu, Černovice u Tábora 
895 

Stravovací objekt v areálu ústavu, Černovice uŤábora 
945 

i Budova s oddělením č. 7 v areálu ústavu, Černovice u 
Tábora 198/3 
Zahradní altán v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 195 

DUSP Černovice 

DÚSP Černovice 

DÚSP Černovice 

DÚSP Černovice 

DÚSP Černovice 

DÚSP Černovice 

: Rekreačně rehabilitační objekt v areálu Lhotka, Lidmaň 
1 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 42 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 43 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 44 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 47 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 48 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 50 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 51 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 52 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 53 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 54 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 55 

budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Černovice u 
Tábora 729 

budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Černovice u 
Tábora 728 

budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Černovice u 
Tábora 768 
Jedná se o 1/2 rodinného domu (1 byt s příslušenstvím) 
budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Černovice u 
Tábora 763 

budova s číslem popisným, objekt k bydlení, chráněné bydlení, stavební 
parcela Černovice u Tábora 384 
budova s číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela 
Černovice u Tábora 909 
budova s číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela 
Černovice u Tábora 925 
budova s číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela 
Černovice u Tábora 924 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekťobčanské 
vybavenosti, stavební parcela Černovice u Tábora 895 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské 
vybavenosti, stavební parcela Černovice u Tábora st. p. 945 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela 
Černovice u Tábora 198/3 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela 
Lidmaň 195 
budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Lidmaň 68/2, 
součástí objektu je brouzdaliště Lhotka v ceně 481599,7 rok pořízení 1994 

budova s číslem evidenčním, 
parcela Lidmaň 137 
budova s číslem evidenčním, 
parcela Lidmaň 138 
budova s číslem evidenčním, 
parcela Lidmaň 139 
budova s číslem evidenčním, 
parcela Lidmaň 160 
budova s číslem evidenčním, 
parcela Lidmaň 161 
budova s číslem evidenčním, 
parcela Lidmaň 162 
budova s číslem evidenčním, 
parcela Lidmaň 163 
budova s číslem evidenčním, 
parcela Lidmaň 164 
budova s číslem evidenčním, 
parcela Lidmaň 165 
budova s číslem evidenčním, 
parcela Lidmaň 166 
budova s číslem evidenčním, 
parcela Lidmaň 167 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 
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Pelhřimov 

, Pelhřimov 

: Pelhřimov 

: Pelhřimov 

i Pelhřimov 

; Pelhřimov 

; Pelhřimov 

Pelhřimov 

Domov Kopretina Černovice, příspěvková Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 56 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov Kopretina Černovice, 
organizace 

; Domov kopretina Černovice, 
organizace 
Domov kopretina Černovice, 

i organizace 
Domov kopretina Černovice, 

i organizace 
Domov kopretina Černovice, 
organizace 

; Domov kopretina Černovice, 
organizace 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 57 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 58 

Altán a sklep v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 59 

Zámek-hlavní budova ústavu, Černovice 1 

Hlavní kotelna, Černovice 88 

Rekreačně rehabilitační objekt v areálu Lhotka, Lidmaň 
78 

i DÚSP Černovice 

DÚSP Černovice 

Prádelna a oddělení č. 6 v areálu ústavu, Černovice : DÚSP Černovice 
748 

budova s číslem evidenčním, stavba pro individuální rekreaci! s 
parcela Lidmaň 168 
budova s číslem evidenčním, stavba pro individuální rekreaci, stavební 
parcela Lidmaň 169 

budova s číslem evidenčním, stavba pro individuální rekreaci, stavební 
parcela Lidmaň 170 

: budova s číslem evidenčním, stavba pro individuální rekreaci, stavební 
parcela Lidmaň 196 
budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Lidmaň 63 

Objekt je součástí areálů DÚSP Černovice, st. p. č 198/1. Součástí je domek 
na nádvoří v ceně 368272 Kč. 
Hlavní kotelna arealu DÚSP, na st. pozemku č. 198/1. 

Objekt je součástí areálu DÚSP Černovice, st. p. 198/5 

Pelhřimov 

, Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 
Pelhřimov 

Pelhnmov 

Pelhřimov 
1 Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

: Pelhřimov 

Pelhřimov 

i Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhnmov 

Pelhřimov 

fPelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhnmov 

Pelhřimov 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Dusilov 384 

Ďusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Ďusilov 384 

Ďusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Škoiní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Školní statek, Humpolec, 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

budova (2005) 

i budova (2300) 

budova (1208) 

budova (3408/1) 
ibudova (540) 

budova (1168/1) 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

parcele Humpolec 538/2 

parcele Humpolec 1207 

parcele Humpolec 1242 

parcele Humpolec 1243/1 

parcele Humpolec 1718/1 

parcele Humpolec 2003 

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 

ibudova na stavební 

budova na stavební 
i budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 
ibudova na stavební 

budova na stavební 

ibudova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 
budova na stavební 
budova na stavební 

budova na stavební 

parcele Humpolec 2298 

parcele Humpolec 2299 

parcele Plačkov 197 

parcele Humpolec 3407/1 

parcele Humpolec 3410/1 

parcele Humpolec 3594 

parcele Humpolec 3595 

Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

;Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 
Školní statek 

parcele Humpolec 3596 

parcele Humpolec 2432/1 

parcele Plačkov 222 

parcele Plačkov 26/23 

parcele Plačkov 26/24 

parcele Humpolec 4082 

parcele Humpolec 2004 

parcele Humpolec 2836 

parcele Humpolec 1244/1 a 1244/2 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

sociální zařízení a restaurace na závodišti, ul. Čejovská; 

areál Dusilov, bramborárna; 

areál Dusilov, truhlárna, kotelna, kovárna; 

mléčnice - kravín Litochleby (č.p. 961) 

bytový dům, ul. Čejovská 383; 

bytový dům, ul. Lipnická 415; 

areál Dusilov, kanceláře, sociální zařízení, byt; 

areál Dusilov, kravín; 

areál Dusilov, porodna prasnic; 

areál Dusilov, suška a sklad obilovin; 

areál Dusilov, odchovna prasat; 

areál Dusilov, ocelokolna; 

areál Dusilov, koníma; 

areál Ďusilov, stáj plemenní kanci, umývárna, kynologický areál 

odchovna mladého dobytka Plačkov 

kravín, Litochleby; 

seník, Litochleby; 

areál Dusilov, ocelokolna (zadní); 

areál Dusilov, dílny; 

areál Dusilov, sklad slámy, jízdárna 

jatka a masná výroba, ul. Nádražní 101 

areál, kolna na slámu, kulaté balíky 

areál, kolna na slámu a seno s větráky 

areál, odchovna plemenných prasat 

kravín s dojírnou, areál Dusilov 

krytá tribuna pro diváky, závodiště Zlatá podkova 

krytá tribuna pro hosty a rozhodčí, závodiště Zlatá podkova 

sklad náhradních dílů 
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; Pelhřimov 

Pelhřimov 

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 

Školní statek, Humpolec, Ďusilov 384 

budova na stavební parcele Humpolec 1572/2 a 1572/1 Školní statek Humpolec 

budova na stavební parcele Humpolec 538/2 - části ; Školní statek Humpolec 

: sklad BIO (vedle skladu náhradních dílů) 

garáže na traktory 

i Pelhnmov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

: Pelhřimov 

Pelhnmov 

Pelhřimov 

j Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhřimov 

; Pelhřimov 

Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhnmov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhnmov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

budova na pozemkové parcele Kamenice nad Lipou 
662 - pozemek vlastní 

budova na pozemkové parcele Kamenice nad Lipou 
1937/25,1937/27, 1937/28-pozemky jiných vlastníků, 
1937/26-pozemek vlastní 

stavba na pozemkové parcele kamenice nad Lipou 
1937/18 - pozemek jiného vlastníka 
budova na pozemkové parceie kamenice nad Lipou 
1937/15,1937/16,1937/17 - pozemky jiných vlastníků 

Střední škola Kamenice nad Lipou dílny pro odborný výcvik, autoservis, budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti,Kamenice nad Lipou, Masaryko* 
ul. 410 

Střední škola Kamenice nad Lipou ocelokolna na stroje, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, Kamenice nad Lipou, Lhotecká ulice 

Střední škola Kamenice nad Lipou jímka k dílnám pro odborný výcvik, stavba bez čísla popisného nebo 
evidenčního, jiná stavba, Kamenice nad Lipou, Lhotecká ulice 

Střední škola Kamenice nad Lipou budova, jiná stavba, kamenice nad Lipou, Lhotecká ulice - dílny pro odborný 
výcvik včetně bytu s č.p. 761, 

budova na pozemkové parcele Kamenice nad Lipou 
1937/12,1937/13,1937/14 - pozemky jiných vlastníků 

Střední škola Kamenice nad Lípou budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, Kamenice nad 
Lipou, Lhotecká ulice - sklad strojů a náhradních dílů 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhnmov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

budova na pozemkové parcele Kamenice nad Lipou 
1937/11 - pozemek jiného vlastníka 
budova kameníce nad Lipou 628, pozemk. p.612/2 -
pozemek vlastní 
stará budova školy, Růžová 34, Pelhřimov 34 

Střední škola Kamenice nad Lipou rozestavěná budova, jiná stavba, Kamenice nad Lipou, Lhotecká ulice -
nádrž na naftu 

Střední škola Kamenice nad Lipou penzion x byt školníka; budova s číslem popisným 628, objekt k bydlení, 
Kameníce nad Lipou, Masarykova ul. 628 

SPŠ Pelhřimov škola, výuka teorie, Růžová ul., pozemková parcela Pelhnmov 54 

budova na pozemkové parcele Pelhřimov 295/4 SOU Pelhřimov 

budova na pozemkové parcele Pelhnmov 295/5 

pozemek na pozemkové parcele Pelhřimov 296/2 

budova na pozemkové parcele Pelhřimov 588 

SOU Pelhřimov 

SOU Pelhnmov 

SOU Pelhřimov 

praxe, výuka praxe,dílny obráběcí ul. Křemešnícká; budova bez čísla 
popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt, pozemková parcela 
Pelhřimov 295/4 

praxe, výuka praxe, křemešnická; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, průmyslový objekt, pozemková parcela Pelhřimov 295/5 
praxe, nádvoří, Křemešnická; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Pelhnmov 296/2 

Skladové prostory, sklad, Sadová; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Pelhřimov 
588 

budova na pozemkové parcele Pelhřimov 300 : SOU Pelhřimov 

budova na pozemkové parcele Pelhnmov 972/4 

budova Pelhřimov 298 

budova Pelhřimov 1467 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhnmov 

budova Pelhnmov 1469 

budova na pozemkové parceie Pelhřimov 972/5 

SOU Pelhřimov 

SOU Pelhnmov 

SOU Pelhnmov 

SOU Pelhřimov 

Domov mládeže Pelhřimov 

Praxe, výuka praxe, Křemešnická; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Pelhřimov 
300,stará budova šatny,svář.šk. 

garáž x ford x Friedova x Komenského; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, garál', pozemková parcela Pelhřimov 972/4 
praxe, výuka praxe, křemešnícká; budova s číslem popisným, objekt 
občanské vybavenosti, pozemková parcela Pelhřimov 299 
tělocvična x tělocvična x Friedova x Komenského; budova s číslem 
popisným, objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Pelhřimov 
966/9 

škola x výuka teorie x Friedova; budova s číslem popisným, pozemková 
parcela Pelhřimov 973/1 
jídelna x stravování x Friedova; pozemková parcela Pelhnmov 972/5 
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Pelhřimov 

Pelhřimov 

iPelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

: Pelhnmov 

Pelhřimov 

: Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
i organizace 
i Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 

í Domov Kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 
organizace 
Domov kopretina Černovice, příspěvková 

i organizace 
i Domov kopretina Černovice, příspěvková 
(organizace 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 56 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 57 

Chatka v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 58 

Altán a sklep v rekreačním areálu Lhotka, Lidmaň 59 

iZámek-hlavní budova ústavu, Černovice í 

Hlavní kotelna, Černovice 88 

Rekreačně rehabilitační objekt v areálu Lhotka, Lidmaň 
78 

DÚSP Černovice 

DÚSP Černovice 

Prádelna a oddělení č. 6 v areálu ústavu, Černovice DÚSP Černovice 
748 

budova s číslem evidenčním, stavba pro individuální rekreaci, sta*,., 
parcela Lidmaň 168 

stavba pro individuální rekreaci, stavební budova s číslem evidenčním 
parcela Lidmaň 169 
budova s číslem evidenčním, 
parcela Lidmaň 170 
budova s číslem evidenčním, 
parcela Lidmaň 196 
budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Lidmaň 63 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

stavba pro individuální rekreaci, stavební 

Objekt je součástí areálů DÚSP Černovice, st. p. č 198/1. Součástí je domek 
na nádvoří v ceně 368272 Kč. 
Hlavní kotelna arealu DÚSP, na st. pozemku č. 198/1. 

Objekt je součástí areálu DÚSP Černovice, st. p. 198/5 

Humpolec. 

Humpolec, 

Humpolec, 

Humpolec, 

Humpolec, 

Humpolec, 

Humpolec, 

Humpolec, 

Humpolec, 

Humpolec, 

Humpolec, 

Humpolec, 

Humpolec, 

i Pelhřimov Školní statek, 
1 Pelhřimov Školní statek, 

Pelhřimov Školní statek, 

i Pelhřimov Školní statek, 

Pelhřimov Školní statek, 

Pelhřimov Školní statek, 

(Pelhřimov i Školní statek, 

Pelhřimov Školní statek, 

(Pelhřimov Školní statek, 

i Pelhřimov i Školní statek, 

Pelhřimov Školní statek, 

Pelhřimov i Školní statek, 

i Pelhřimov i Školní statek, 

; Pelhřimov i Školní statek, Humpolec, 

Pelhřimov Školní statek, Humpolec, 

Pelhřimov Školní statek, Humpolec, 

i Pelhřimov Školní statek, Humpolec, 

Pelhřimov Školní statek, Humpolec, 

Pelhřimov Školní statek, Humpolec, 

Pelhřimov : Školní statek, Humpolec, 

Pelhřimov i Školní statek, Humpolec, 

Pelhřimov Školní statek, Humpolec, 

Pelhřimov Školní statek, Humpolec, 

Pelhřimov Školní statek, Humpolec, 
Pelhřimov Školní statek, Humpolec, 

Pelhřimov Školní statek, Humpolec, 

(Pelhřimov Školní statek, Humpolec, 

.Pelhřimov Školní statek, Humpolec, 

Dusilov 384 

Ďusilov 384 

Ďusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Ďusilov 384 

Ďusilov 384 

Ďusilov 384 

Ďusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Ďusilov 384 

Ďusilov 384 

Ďusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 
Dusilov 384 
Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 
Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

Dusilov 384 

(budova (2005) 

budova (2300) 

budova (1208) 

budova (3408/1) 

budova (540) 

ibudova (1168/1) 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 
budova na stavební 
budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

budova na stavební 

parcele Humpolec 538/2 

parcele Humpolec 1207 

parcele Humpolec 1242 

parcele Humpolec 1243/1 

parcele Humpolec 1718/1 

parcele Humpolec 2003 

parcele Humpolec 2298 

parcele Humpolec 2299 

parcele Plačkov 197 

parcele Humpolec 3407/1 

parcele Humpolec 3410/1 

parcele Humpolec 3594 

parcele Humpolec 3595 

parcele Humpolec 3596 

parcele Humpolec 2432/1 

parcele Plačkov 222 

parcele Plačkov 26/23 

parcele Plačkov 26/24 

parcele Humpolec 4082 

parcele Humpolec 2004 

parcele Humpolec 2836 

parcele Humpolec 1244/1 a 1244/2 

Školní statek 

Školní statek 

i Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

(Školní statek 

(Školní statek 

Školní statek 

Školní statek 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 

Humpolec 
Humpolec 
Humpolec 
Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

Školní statek Humpolec 

sociální zařízení a restaurace na závodišti, ul. Čejovská; 

areál Dusilov, bramborárna; 

areál Ďusilov, truhlárna, kotelna, kovárna; 

mléčnice - kravín Litochleby (č.p. 961) 

bytový dům, ul. Čejovská 383; 

bytový dům, ul. Lipnická 415; 

areáí Ďusilov, kanceláře, sociální zařízení, byt; 

areál Ďusilov, kravín; 

areál Ďusilov, porodna prasnic; 

areál Ďusilov, suška a sklad obilovin; 

areál Dusilov, odchovna prasat; 

areál Dusilov, ocelokolna; 

areál Dusilov, konírna; 

areál Dusilov, stáj plemenní kanci, umývárna, kynologický areál 
odchovna mladého dobytka Plačkov 

kravín, Litochleby; 

seník, Litochleby; 

areál Dusilov, ocelokolna (zadní); 

areál Dusilov, dílny; 

areál Dusilov, sklad slámy, jízdárna 

jatka a masná výroba, ul. Nádražní 101 

areál, kolna na slámu, kulaté balíky 

areál, kolna na slámu a seno s větráky 

areál, odchovna plemenných prasat 

kravín s dojírnou, areál Dusilov 

krytá tribuna pro diváky, závodiště Zlatá podkova 

krytá tribuna pro hosty a rozhodčí, závodiště Zlatá podkova 

sklad náhradních dílů 
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j Pelhřimov 

j Pelhřimov 

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 

budova na stavební parcele Humpolec 1572/2 a 15/2/1 Školní statek Humpolec 

budova na stavební parcele Humpolec 538/2 - části Školní statek Humpolec 

sklad BIO (vedle skladu náhradních dílů) 

garáže na traktory 

j Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhnmov 

Pelhřimov 

: Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhřimov 

Pelhnmov 

Pelhnmov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhnmov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

budova na pozemkové parcele Kamenice nad Lipou 
662 - pozemek vlastní 

budova na pozemkové parcele Kamenice nad Lipou 
1937/25,1937/27, 1937/28-pozemky jiných vlastníků, 
1937/26-pozemek vlastní 

stavba na pozemkové parceie Kamenice naď Lipou 
1937/18 - pozemek jiného vlastníka 
budova na pozemkové parcele kamenice nad Lipou 
1937/15, 1937/16, 1937/17 - pozemky jiných vlastníku 

i Střední škola Kamenice nad Lipou dílny pro odborný výcvik, autoservis, budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti,Kamenice nad Lipou, Masarykova 
ul. 410 

Střední škola Kamenice nad Lipou ocelokolna na stroje, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, Kamenice nad Lipou, Lhotecká ulice 

Střední škola Kamenice nad Lipou jímka k dílnám pro odborný výcvik, stavba bez čísla popisného nebo 
evidenčního, jiná stavba, Kamenice nad Lipou, Lhotecká ulice • 

Střední škola kamenice nad Lipou budova, jiná stavba, Kamenice nad Lipou, Lhotecká ulice - dílny pro odborný 
výcvik včetně bytu s č.p. 761, 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

ibudova na pozemkové parcele Kamenice nad Lipou 
1937/12,1937/13,1937/14 - pozemky jiných vlastníků 

Střední škola Kamenice nad Lipou budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, Kamenice nad 
Lipou, Lhotecká ulice - sklad strojů a náhradních dílů 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhnmov 

i Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhnmov 

budova na pozemkové parcele Kamenice nad Lipou 
1937/11 - pozemek jiného vlastníka 
budova kamenice nad Lipou 628, pozemk. p.612/2 -
pozemek vlastní 
stará budova školy, Růžová 34, Pelhřimov 34 

budova na pozemkové parcele Pelhřimov 295/4 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhnmov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov 

budova na pozemkové parcele Pelhřimov 295/5 

pozemek na pozemkové parcele Pelhnmov 296/2 

budova na pozemkové parcele Pelhřimov 588 

budova na pozemkové parcele Pelhřimov 300 

budova na pozemkové parcele Pelhřimov 972/4 

budova Pelhřimov 298 

budova Pelhřimov 1467 

budova Pelhnmov 1469 

budova na pozemkové parcele Pelhřimov 972/5 

Střední škola Kamenice nad Lipou rozestavěná budova, jiná stavba, Kamenice nad Lipou, Lhotecká ulice -
nádrž na naftu 

Střední škola Kamenice nad Lipou penzion x byt školníka; budova s číslem popisným 628, objekt k bydlení, 
Kamenice nad Lipou, Masarykova ul. 628 

SPŠ Pelhřimov škola, výuka teorie, Růžová ul., pozemková parcela Pelhřimov 54 

SOU Pelhřimov 

SOU Pelhnmov 

SOU Pelhřimov 

SOU Pelhřimov 

SOU Pelhřimov 

SOU Pelhřimov 

SOU Pelhřimov 

SOU Pelhřimov 

ŠÓU Pelhřimov 

Domov mládeže Pelhřimov 

praxe, výuka praxe,dílny obráběcí ul. Křemešnická; budova bez čísla 
popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt, pozemková parcela 
Pelhnmov 295/4 
praxe, výuka praxe, Křemešnická; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, průmyslový objekt, pozemková parcela Pelhřimov 295/5 
praxe, nádvoří, Křemešnická; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Pelhřimov 296/2 

Skladové prostory, sklad, Sadová; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Pelhřimov 
588 

Praxe, výuka praxe, Křemešnická; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Pelhřimov 
300,stará budova šatny,svář.šk. 

garáž x ford x Friedova x Komenského; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, garál', pozemková parcela Pelhřimov 972/4 
praxe, výuka praxe, Křemešnická; budova s číslem popisným, objekt 
občanské vybavenosti, pozemková parcela Pelhřimov 299 
tělocvična x tělocvična x Friedova x Komenského; budova s číslem 
popisným, objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Pelhřimov 
966/9 

škola x výuka teorie x Friedova; budova s číslem popisným, pozemková 
parcela Pelhřimov 973/1 
jídelna x stravování x Friedova; pozemková parcela Pelhřimov 972/5 
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Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

; Pelhřimov 

I Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné budova na pozemkové parcele Pelhřimov 972/9 
učiliště Pelhřimov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné budova Pelhřimov 1464 
učiliště Pelhřimov 
i Střední průmyslová škola a Střední odborné budova na pozemková parcele Pelhřimov 956/16 
učiliště Pelhřimov 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 1 budova na pozemková parcele Pelhřimov 973/8 
učiliště Pelhřimov 

Domov mládeže Pelhřimov 

: Domov mládeže Pelhřimov 

Garáž x garáž x Friedova x Komenského; budova bez čísla pópw^ 
evidenčního, pozemková parcela Pelhřimov 972/9 
budova Domova mládeže, ubytování, Friedova; pozemková parcela 
Pelhřimov 972/1 
spojovací chodba od SOU k ZŠ 

1 
Střední průmyslová škola a Střední Trafostanice VN 
odborné učiliště Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední odborné Plošná stavba na pozemkové parcele Kamenice nad 
učiliště Pelhřimov Lipou 1937/2 

Střední škola Kamenice nad Lipou mycí rampa v areálu na Lhotecké ul. v Kamenici nad Lipou 

Pelhřimov 

.Pelhřimov 

Gymnázium a Obchodní akademie 
Pelhřimov 

; Gymnázium a Obchodní akademie 
i Pelhřimov 

budova školy, č.p. 875, Pelhřimov 

budova gymnázia .Pelhřimov č.p. 244 

OA Pelhřimov 

Gymnázium Pelhřimov 

budova školy - výuka, ulice Jirsíkova 875; s číslem popisným, objekt 
občanské vybavenosti, pozemková parcela Pelhřimov 452 
vlastní budova gymnázia se ŠJ - výuka a vlastní stravování, ul. Jirsíkova 
244, stará i nová část, pozemková parcela Pelhřimov 426 

i Pelhřimov Gymnázium dr. Á. Hrdličky, Humpolec, : budova gymnázia Humpolec č.p. 147 Gymnázium Humpolec budova školy - výuka - ul. Komenského 147: budova s číslem popisným, 
i Komenského 147 stavební parcela Humpolec 494/1 
Pelhřimov Gymnázium dr. Á. Hrdličky, Humpolec, budova na stavební parcele Humpolec 3443 a 3484 Gymnázium Humpolec tělocvična. 

Komenského 147 

: Pelhřimov Česká zemědělská akademie v Humpolci, budova školních dílen SOŠa SOUzem. a tech a Učiliště hala pro praxi; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská 
. střední škola _ _ __ _ Humpolec stavba, stavební parcela Humpolec 1716 

; Pelhřimov Česká zemědělská akademie v Humpolci, budova domova mládeže č.p. 570 SOŠa SOUzem. a tech a Učiliště domov mládeže Fugnerova; objekt občanské vybavenosti, stavební parcela 
;střední škola Humpolec Humpolec 2672 

; Pelhřimov , Česká zemědělská akademie v Humpolci, budova školy č.p. 764 : SOŠa SOUzem. a tech a Učiliště zastavěná plocha a nádvoří; budova školy, objekt občanské vybavenosti, 
střední škola Humpolec stavební parcela Humpolec 884 

; Pelhřimov Česká zemědělská akademie v Humpolci, budova na stavební parcele Humpolec 1276 SOŠa SOUzem. a tech a Učiliště domov mládeže - Nádražní ul.: budova bez čísla popisného nebo 
'střední škola Humpolec evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Humpolec 1276 

! Pelhřimov , česká zemědělská akademie v Humpolci, : budova Humpolec 486 i SOŠa SOUzem. a tech a Učiliště Budova školy a nádvoří, ul". Nádražní; budova s číslem popisným, budova 
: _ __ ^^dní škola _ __ _ Humpolec školy učňák, stavební parcela Humpolec 3118 
Pelhřimov česká zemědělská akademie v Humpolci. budova Humpolec 1538 SOŠa SOUzem. atech a Učiliště budova autoservisu a nádvoří, ul. Spojovací; budova s číslem popisným, 

střední škola ;Humpolec objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Humpolec 3393/1 

Pelhřimov Česká zemědělská akademie v Humpolci. budova (538/1) ~ domov mládeže Dusilov 
i střední škola 

Pelhřimov Dětský domov, Humpolec, Libická 928 budova DD Humpolec Libická 928 DD Humpolec budova dětského domova, ul. Libická 928, stavební parcela Humpolec 1156 

i Pelhřimov Dětský domov, Humpolec, Libická 928 budova Řečice (Křepiny) 9 DD Humpolec budova bývalé kovárny, nyní rekonstrukce půdního prostoru, rekreační 
budova, obec Křepiny; objekt k bydlení, stavební parcela Křepiny 18 

Pelhřimov Základní škola Pelhřimov, Komenského budova ZvŠ Pelhřimov 1326 ZvŠ Pelhřimov školní budova - výuka, ul. Komenského; .pozemková parcela Pelhřimov 
1326 972/2 

Pelhřimov iDětský domov, Senožaty 199 budova -řadovka.Senožaty 196 DD Senožaty bytové jednotky-Senožaty 196; stavební parcela Šenožaty 278/2 

i Pelhřimov Dětský domov, Šenožaty 199 budova Šenožaty 197 DD Šenožaty bytové jednotky - Senožaty 197; stavební parcela Senožaty 278/1 
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; Pelhřimov 

. Pelhřimov 

i Pelhřimov 

. Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

{Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

Pelhřimov 

i Pelhřimov 

Dětský domov, Senožaty 199 

{Dětský domov, Senožaty 199 

Nemocnice Pelhřimov, 
i organizace 
i Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 

; Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
Nemocnice Pelhřimov, 

! organizace 
: Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
{Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 
{Nemocnice Pelhřimov, 
organizace 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

{Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace 
Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace 

Trojlístek- centrum pro děti a rodinu 
: Kamenice nad Lipou, příspěvková 
; organizace 

;budova dětského domova, Senožaty 199 

budova dětského domova, Senožaty 263 

BUDOVA TECHNICKÉHO PROVOZU + DÍLNY 
(BÝVALÁ HTS) - č.p. 1956 na par.č. 1668/2 
KOTELNA + CENTRÁLNÍ VELIN - č.p. 1957 na par.č. 
1669 
PAVILON AMBULANTNÍCH SLUŽEB - č.p. 1908 na 
par.č. 1670/2 
BUDOVA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ č.p. 1954 na par.č. 
1670/3 
UROLOGICKÁ, AMBULANCE + KNIHOVNA - č.p. 1953 
na par.č. 1673/1 
GARÁŽ PRO TRAKTOR na par.č. 1674/1 

RADIOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ + PATOLOGIE -
č.p. 1955 na par.č. 1676/2 
ENERGOCENTRUM - č.p. 1959 na par.č. 1938/19 

SKLAD MTZ - č.p. 1960 na par.č. 1954/5 

CENTRÁLNÍ SKLAD (ZZS, ARCHIV) č.p. 1807 na 
par.č. 1954/6 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - ŘEDITELSTVÍ - č.p. 
710 na par.č. 1671 
SKLAD UŇIMÓNŤ - na par.č. 1954/8 

SKLAD VEDLE UNIMONTU - budova na pozemkové 
parcele Pelhřimov 1954/9 

: LÉKÁRNA + DRJ (bývalá poliklinika) - č.p. 101 na 
par.č. 1667/1 
HLAVNÍ LŮŽKOVÁ BUDOVA + PAVILON AKUTNÍ 
MEDICÍNY - budova č.p. 295 na par.č.1672/1 
ŠKOLICÍ A UBYTOVACÍ STŘEDISKO TRNÁVKA - č.p. 
45 rekreační objekt na par.č. st. 469 
STRAVOVACÍ PROVOZ - č.p. 2260 na par.č. 1668/3. 

PRÁDELNA - č.p. 2261 na par.č. 1954/2 

Výjezdová základna Kamenice nad Lipou 

Výjezdová základna Počátky 

budova Kamenice nad Lipou 305 

i DD Senožaty 

DD Senožaty 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocníce Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

vlastní budova dětského domova, Senožaty 199; stavební parcela Senožaty 
245/4 

mateřská škola - Senožaty 263; stavební parcela Senožaty 245/5 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Nemocnice Pelhřimov 

Masarykova 901, 394 70 Kamenice nad Lipou 

Žižkova č.p. 708, 394 64 Počátky 

Dětský domov Kamenice nad Lipou 
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Pelhřimov Střední průmyslová škola a Střední odborné budova na pozemkové parcele Pelhřimov 972/9 
učiliště Pelhřimov 

Pelhřimov Střední průmyslová škola a Střední odborné budova Pelhřimov 1464 
učiliště Pelhřimov _ 

; Pelhřimov Střední průmyslová škola a Střední odborné budova na pozemková parcele Pelhřimov 966/16 
učiliště Pelhřimov 

Pelhřimov Střední průmyslová škola a Střední odborné budova na pozemková parcele Pelhřimov 973/8 
učiliště Pelhřimov 

Pelhřimov Střední průmyslová škola a Střední odborné Plošná stavba na pozemkové parcele Kamenice nad 
učiliště Pelhřimov Lipou 1937/2 

{Pelhřimov Gymnázium a Obchodní akademie {budova školy, č.p. 875, Pelhřimov 
{Pelhřimov 

{Pelhřimov * i Gymnázium a Obchodní akademie {budova gymnázia .Pelhřimov č.p. 244 
{Pelhřimov 

Pelhřimov Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, budova gymnázia Humpolec č.p. 147 
Komenského 147 

j Pelhřimov Gymnázium dr. Á. Hrdličky, Humpolec, budova na stavební parcele Humpolec 3443 a 3484 
Komenského 147 

{Pelhřimov : Česká zemědělská akademie v Humpolci, {budova školních dílen 
: střední škola 

Pelhřimov Česká zemědělská akademie v Humpolci, : budova domova mládeže č.p. 570 
střední škola 

: Pelhřimov ; Česká zemědělská akademie v Humpolci, i budova školy č.p. 764 
střední škola 

Pelhřimov Česká zemědělská akademie v Humpolci, budova na stavební parcele Humpolec 1276 
střední škola 

Pelhřimov Česká zemědělská akademie v Humpolci. budova Humpolec 486 
střední škola 

Pelhřimov Česká zemědělská akademie v Humpolci, budova Humpolec 1538 
střední škola 

Pelhřimov Česká zemědělská akademie v Humpolci. budova (538/1) 
střední škola 

: Pelhřimov ! Dětský domov, Humpolec, Libická 928 budova DD Humpolec Libická 928 

{Pelhřimov Dětský domov. Humpolec, Libická 928 budova Řečice (Křepiny) 9 

Pelhřimov Základní škola Pelhřimov, Komenského budova ZvŠ Pelhřimov 1326 
1326 

Pelhřimov Dětský domov, Senožaty 199 budova-řadovka,Senožaty 196 

Pelhřimov Dětský domov, Senožaty 199 : budova Senožaty 197 
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Domov mládeže Pelhřimov 

Domov mládeže Pelhřimov 

Střední průmyslová škola a Střední 
odborné učiliště Pelhřimov 

Střední škola Kamenice nad Lipou 

Garáž x garáž x Friedova x Komenského; budova bez čísla popv=„. 
evidenčního, pozemková parcela Pelhřimov 972/9 
budova Domova mládeže, ubytování, Friedova; pozemková parcela 
Pelhřimov 972/1 
spojovací chodba od SOU k ZŠ 

Trafostanice VN 

mycí rampa v areálu na Lhotecké ul. v Kamenici nad Lipou 

: OA Pelhřimov budova školy - výuka, ulice Jirsíkova 875; s číslem popisným, objekt 
občanské vybavenosti, pozemková parcela Pelhřimov 452 

Gymnázium Pelhřimov vlastní budova gymnázia se ŠJ - výuka a vlastní stravování, ul. Jirsíkova 
244, stará i nová část, pozemková parcela Pelhřimov 426 

Gymnázium Humpolec budova školy - výuka - ul. Komenského 147; budova s číslem popisným, 
stavební parcela Humpolec 494/1 

Gymnázium Humpolec tělocvična. 

SOŠa SOUzem. a tech a Učiliště 
; Humpolec 
SOŠa SOUzem. a tech a Učiliště 
Humpolec 
SOŠa SOUzem. a tech a Učiliště 
Humpolec 
SOŠa SOUzem. a tech a Učiliště 
Humpolec 

SOŠa SOuzem. a tech a Učiliště 
Humpolec 
SOŠa SOUzem. a tech a Učiliště 
Humpolec 

hala pro praxi; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská 
stavba, stavební parcela Humpolec 1716 
domov mládeže Fugnerova; objekt občanské vybavenosti, stavební parcela 
Humpolec 2672 
zastavěná plocha a nádvoří; budova školy, objekt občanské vybavenosti, 
stavební parcela Humpolec 884 
domov mládeže - Nádražní ul.; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Humpolec 1276 

Budova školy a nádvoří, ul. Nádražní; budova s číslem popisným, budova 
školy učňák, stavební parcela Humpolec 3118 
budova autoservisu a nádvoří, ul. Spojovací; budova s číslem popisným, 
objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Humpolec 3393/1 

domov mládeže Dusilov 

DD Humpolec budova dětského domova, ul. Libická 928, stavební parcela Humpolec 1156 

DD Humpolec budova bývalé kovárny, nyní rekonstrukce půdního prostoru, rekreační 
budova, obec Křepiny; objekt k bydlení, stavební parcela Křepiny 18 

ZvŠ Pelhřimov školní budova - výuka, ul. Komenského; .pozemková parcela Pelhřimov 
972/2 

DD Senožaty bytové jednotky - Senožaty 196; stavební parcela Senožaty 278/2 

DD Senožaty bytové jednotky- Senožaty 197; stavební parcela Senožaty 278/1 
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Pelhřimov Dětský domov, Šenožaty 199 budova dětského domova, Senožaty 19a DD Senožaty vlastní budova dětského domova, Senožaty 199; stavební parcela Senožaty 
245/4 

Pelhřimov : Dětský domov, Senožaty 199 budova dětského domova, Senožaty 263 DD Šenožaty mateřská škola - Senožaty 263; stavební parcela Senožaty 245/5 

Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková BUDOVA TECHNICKÉHO PROVOZU + DÍLNY Nemocnice Pelhřimov 
organizace (BÝVALÁ HTS)-č.p. 1956 na par.č. 1668/2 

i Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková : KOTELNA + CENTRÁLNÍ VELÍN - č.p. 1957 na par.č. , Nemocnice Pelhřimov 
organizace 1669 

Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková , PAVILON AMBULANTNÍCH SLUŽEB - č.p. 1908 na Nemocnice Pelhřimov 
organizace par.č. 1670/2 

Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková : BUDOVA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ č.p. 1954 na par.č. Nemocnice Pelhřimov 
organizace 1670/3 

Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková UROLOGICKÁ AMBULANCE + KNIHOVNA - č.p. 1953 Nemocnice Pelhřimov 
organizace na par.č. 1673/1 

Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková GARÁŽ PRO TRAKTOR na par.č. 1674/1 Nemocnice Pelhřimov 
organizace 

Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková RADIOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ + PATOLOGIE - Nemocnice Pelhřimov 
organizace č.p. 1955 na par.č. 1676/2 

Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková ENERGOCENTRUM - č.p. 1959 na par.č. 1938/19 Nemocníce Pelhřimov 
organizace 

Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková SKLAD MTŽ- č.p. 1960 na par.č. 1954/5 Nemocníce Pelhřimov 
organizace 

i Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková CENTRÁLNÍ SKLAD (ŽZS, ARCHIV) č.p. 1807 na Nemocnice Pelhřimov 
organizace par.č. 1954/6 

Pelhřimov ; Nemocnice Pelhřimov, příspěvková ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - ŘEDITELSTVÍ - č.p. Nemocnice Pelhřimov 
organizace 710 na par.č. 1671 

Pelhřimov i Nemocnice Pelhřimov, příspěvková SKLAD ÚŇIMONŤ - na par.č. 1954/8 Nemocnice Pelhřimov 
organizace 

Pelhřimov : Nemocnice Pelhřimov, příspěvková SKLAD VEDLE UNIMONTU - budova na pozemkové Nemocnice Pelhřimov 
: organizace parcele Pelhřimov 1954/9 

Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková LÉKÁRNA + DRJ (bývalá poliklinika) - č.p. 101 na Nemocnice Pelhřimov 
organizace par.č. 1667/1 

Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková HLAVNÍ LŮŽKOVÁ BUDOVA + PAVILON AKUTNÍ Nemocnice Pelhřimov 
organizace MEDICÍNY - budova č.p. 295 na par.č.1672/1 

: Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková ŠKOLÍCÍ A UBYTOVACÍ STŘEDISKO TRNÁVKA - č.p. Nemocnice Pelhřimov 
; organizace 45 rekreační objekt na par.č. st. 469 

Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková : STRAVOVACÍ PROVOZ - č.p. 2260 na par.č. 1668/3, Nemocnice Pelhřimov 
organizace 

Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, příspěvková PRÁDELNA - č.p. 2261 na par.č. 1954/2 Nemocnice Pelhřimov 
organizace 

Pelhřimov {Zdravotnická záchranná služba Kraje Výjezdová základna Kamenice nad Lipou Masarykova 901, 394 70 Kameníce nad Lipou 
{Vysočina, příspěvková organizace 

Pelhřimov Zdravotnická záchranná služba Kraje Výjezdová základna Počátky Žižkova č.p. 708,394 64 Počátky 
Vysočina, příspěvková organizace 

Pelhřimov Trojlístek- centrum pro děti a rodinu budova Kamenice nad Lipou 305 Dětský domov kamenice nad Lipou 
Kamenice nad Lipou, příspěvková 

i organizace 
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i Pelhřimov 

Třebíč 
Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

i Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Trebio 

Třebíč 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

.příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
i příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Zemědělská stavba bez čp./če - k.ú. Salačova Lhota, 
par. č. st. 105 

budova na stavební parcele Hrotovice 113/2 

budova Hrotovice 600 

budova na stavební parcele Hrotovice 113/3 

: budova Jemnice 1125 

budova na stavební parcele Kožichovice 247 

budova na stavební parcele Moravské Budějovice 1283 

budova Moravské Budějovice 368 

budova na pozemkové parcele Ócmanice 356 

budova na pozemkové parcele Ócmanice 358 

budova Ócmanice 93 

budova na stavební parcele Třebíč 6676 

: budova na stavební parcele Třebíč 6684 

budova na stavební parcele Třebíč 6680 

budova na stavební parcele Třebíč 6678 

budova na stavební parcele Třebíč 6688 

budova na stavební parcele Třebíč 6687 

budova na stavební parcele Třebíč 6679 

budova na stavební parcele Třebíč 6682 

budova na stavební parcele Třebíč 6683 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 

kotelna Hrotovice II, sklad ND + garáže, budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Hrotovice 113/2 

administrativní budova + kotelna, vrátnice, dílny + garáže, budova s číslem 
popisným, stavba technického vybavení, stavební parcela Hrotovice 113/6 

sklad soli + garáže,budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavební 
parcela Hrotovice 113/3 
garáže + sociální zařízení skládky Jemnice, budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela Jemnice 2890/1 

výdejní stojan PHM, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 247 
Vrátnice + dílna,budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Moravské Budějovice 1283 

administrativní budova + šatna + sklad + dílna SDZ, budova s číslem 
popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Moravské Budějovice 798 

garáže + sklad soli, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je 
situován na stavební parcele Ócmanice 356 
garáže + sklad NO, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je 
situován na stavební parcele Ócmanice 358 
provozní budova CM Náměšť,budova s číslem popisným, objekt občanské 
vybavenosti, stavební parcela Ócmanice 357 
sklad Třebíč, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6676 
garáže, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je situován na 
stavebních parcelách Třebíč 6684 a 6688, 6686 
garáže a autodílny, budova bez cisia popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6680 objekt je situován na 
par.č. st. 6678,6679,6680 
garáže a autodílny + dispečink ZÚS, budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6678 
objekt je situován na par.č. st. 6678.6679,6680 

garáže, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je situován na 
stavebních parcelách Třebíč 6688 a 6686, 6684 
trafostanice budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské 
vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6687 

: garáže a autodílny, budova bez čisía popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6679 objekt je situován na 
par.č. St. 6678,6679,6680 

garáže + sociální zařízení, budova bez čisla popisného nebo evidenčního, 
objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6682 

opravárenské dílny, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Trebic 6683 

1/1 



Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

: Třebíč 

Třebíč-

Třebíč 

Třebíč 

; Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Krajská správa a udrzba snnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na stavební parcele Třebíč 6677 Cestmistrovství Třebíč 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 

i příspěvková organizace 
: Krajská správa a údižba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údižba 
příspěvková organizace 

silnic Vysočiny, 

silníc Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

budova na stavební parcele Třebíč 6681 

budova na stavební parcele Třebíč 6686 

budova na stavební parcele Třebíč 6773 

budova Třebíč (Horka-Domky) 1102 

; budova na pozemková parcele Ócmanice 359 

budova na stavební parcele Třebíč 6685 

Cestmistrovství Třebíč 

Cestmistrovství Třebíč 

Cestmistrovství Třebíč 

Cestmistrovství Třebíč 

Cestmistrovství Náměšť nad 
Oslavou 
Cestmistrovství Třebíč 

budova na stavební parcele Moravské Budějovice 2998 Cestmistrovství Moravské 
Budějovice 

budova na stavební parcele Moravské Budějovice 2999 Cestmistrovství Moravské 
Budějovice 

budova na stavební parcele Moravské Budějovice 3000 Cestmistrovství Moravské 
Budějovice 

budova na stavební parcele Moravské Budějovice 3001 Cestmistrovství Moravské 
Budějovice 

budova na stavební parcele Moravské Budějovice 3002 . Cestmistrovství Moravské 
Budějovice 

budova na stavební parcele Třebíč 7509 

budova 53 

budova 79 

budova na stavební parcele Třebíč 7813 

Cestmistrovství Třebíč 

Cestmistrovství Třebíč 

Cestmistrovství Moravské 
Budějovice 
Cestmistrovství Třebíč 

budova na stavební parcele Moravské Budějovice 3242 Cestmistrovství Moravské 
Budějovice 

budova na stavební parcele Želetava 595 

budova na pozemková parcele Ócmanice 363/2 

Cestmistrovství Moravské 
Budějovice 
Cestmistrovství Náměšť nad 
Oslavou 

přístavba administrativní budovy + garáže, budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6677 

umývárna vozidel, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6681 
garáže, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je situován na 
stavebních parcelách Třebíč 6686 a 6684, 6688 
plynová kotelna, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba 
technického vybavení, stavební parcela Třebíč 6773 
administrativní budova + garáže,budova s číslem popisným, objekt občanské 
vybavenosti, stavební parcela Třebíč 3687 
dílna, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je situován na 
stavební parcele Ócmanice 359 
montovaná hala, sklad soli, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
stavební parcela Třebíč 6685 
sklad olejů, budova bez čisía popisného nebo evidenčního, objekt je situován 
na stavební parcele Moravské Budějovice 2998 
sklad soli, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je situován 
na stavební parcele Moravské Budějovice 2999 
garáže, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je situován na 
stavební parcele Moravské Budějovice 3000 
výdejní stojan PHM, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je 
situován na stavební parcele Moravské Budějovice 3001 
garáže + sklad vyjet, olejů, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
objekt je situován na stavební parcele Moravské Budějovice 3002 

přístřešek pro parkování vozidel, budova bez čísla popisného nebo 
evidečního, stavební parcela Třebíč 7509 
garáž, budova s číslem popisným nebo evidenčním, stavební parcela 
Okříšky 658 

garáže+sociální zařízení skládky Želetava, budova s číslem popisným, 
stavební parcela Želetava 434 
přístřešek na inertní materiál, budova bez čísla popisného nebo evidečního, 
stavební parcela Třebíč 7813 
přístřešek na inertní materiál, budova bez čísla popisného nebo evidečního, 
stavební parcela Moravské Budějovice 3242 
přístřešek na posypový inertní materiál v areálu KSŮSV, skládka Želetava 

montovaná hala, sklad soli, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
stavební parcela Ócmanice 363/2 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková 
organizace 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková 
organizace 

i Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková 
organizace 

depozitář (+kanceláře) Třebíč (Horka-Domky) 1319 

expozice (+kancelářej Podklášteří 10/2 

: depozitář Třebíč (Nové Dvory) 48 

{Muzeum Vysočiny Třebíč 

. Muzeum Vysočiny Třebíč 

Muzeum Vysočiny Třebíč 

budova s číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela 
Třebíč 1433/1 
Historická budova zámku, pozemková parcela 

Třebíč Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 

Obytná budova domova pro seniory, Náměšť nad 
Oslavou 971 

Domov pro seniory Náměšť n/O 
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Pelhřimov 

Třebíč 
Třebič 

Třebič 

I Třebíč 

| Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

i Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebič 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

i Krajský úřad Kraje Vysočina 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
{příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

: Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny 

silnic Vysočiny 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
; příspěvková organizace 

Zemědělská stavba bez čp./če - k.ú. Salačova Lhota, 
par. č. st. 105 

budova na stavební parcele Hrotovice 113/2 Cestmistrovství Náměšť nad 
Oslavou 

budova Hrotovice 600 

budova na stavební parcele Hrotovice 113/3 

: budova Jemnice 1125 

budova na stavební parcele Kožichovice 247 Cestmistrovství Třebíč 

i budova na stavební parcele Moravské Budějovice 1283 Cestmistrovství Moravské 
; Budějovice 

budova Moravské Budějovice 368 Cestmistrovství Moravské 
Budějovice 

i budova na pozemkové parcele Ócmanice 356 ; Cestmistrovství Náměšť nad 
Oslavou 

i budova na pozemkové parcele Ócmanice 358 

budova Ócmanice 93 

Cestmistrovství Náměšť nad 
Oslavou 
Cestmistrovství Náměšť nad 
Oslavou 

budova na stavební parcele Třebíč 6676 

budova na stavební parcele Třebíč 6684 

budova na stavební parcele Třebíč 6680 

budova na stavební parcele Třebíč 6678 

budova na stavební parcele Třebíč 6688 

Cestmistrovství Třebíč 

Cestmistrovství Třebíč 

Cestmistrovství Třebíč 

Cestmistrovství Třebíč 

Cestmistrovství Třebíč 

budova na stavební parcele Třebíč 6687 

i budova na stavební parcele Třebíč 6679 

Cestmistrovství Třebíč 

budova na stavební parcele Třebíč 6682 Cestmistrovství Třebíč 

: budova na stavební parcele Třebíč 6683 Cestmistrovství Třebíč 

kotelna Hrotovice II, sklad ND + garáže, budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Hrotovice 113/2 

Cestmistrovství Náměšť nad 
Oslavou 

Cestmistrovství Náměšť nad 
Oslavou 
Cestmistrovství Moravské 

: Budějovice 

administrativní budova + kotelna, vrátnice, dílny + garáže, budova s číslem 
popisným, stavba technického vybavení, stavební parcela Hrotovice 113/6 

sklad soli + garáže,budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavební 
parcela Hrotovice 113/3 
garáže + sociální zařízení skládky Jemnice, budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela Jemnice 2890/1 

výdejní stojan PHM, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 247 
Vrátnice + dílna,budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Moravské Budějovice 1283 

administrativní budova + šatna + sklad + dílna SDZ, budova s číslem 
popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Moravské Budějovice 798 

garáže + sklad soli, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je 
situován na stavební parcele Ócmanice 356 
garáže + sklad NO. budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je 
situován na stavební parcele Ócmanice 358 
provozní budova CM Náměšť,budova s číslem popisným, objekt občanské 
vybavenosti, stavební parcela Ócmanice 357 
sklad Třebíč, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6676 
garáže, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je situován na 
stavebních parcelách Třebíč 6684 a 6688, 6686 
garáže a autodílny, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6680 objekt je situován na 
par.č. St. 6678,6679,6680 

garaže a autodílny + dispečink ZUS, budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6678 
objekt je situován na par.č. st. 6678,6679,6680 

garáže, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je situován na 
stavebních parcelách Třebíč 6688 a 6686, 6684 
itrafostanice budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské 
vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6687 

Cestmistrovství Třebíč garáže a autodílny, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6679 objekt je situován na 
par.č. St. 6678,6679,6680 

garaže + sociální zařízení, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6682 

opravárenské dílny, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6683 
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i Třebíč Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Třebíč 6677 ; Cestmistrovství Třebíč • přístavba administrativní budovy + garáže, budova bez čísla popisného nebo 
; příspěvková organizace evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6677 

Třebíč Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Třebíč 6681 Cestmistrovství Třebíč umývárna vozidel, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt 
příspěvková organizace občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6681 

Třebíč : krajská správa a údržba silnic Vysočiny, : budova na stavební parcele Třebíč 6686 Cestmistrovství Třebíč garáže, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je situován na 
j příspěvková organizace _ stavebních parcelách Třebíč 6686 a 6684, 6688 

Třebíč ; krajská správa a údržba silnic Vysočiny, : budova na stavební parcele Třebíč 6773 Cestmistrovství Třebíč plynová kotelna, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba 
i příspěvková organizace technického vybavení, stavební parcela Třebíč 6773 

Třebíč krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Třebíč (Horka-Domky) 1102 Cestmistrovství Třebíč administrativní budova + garáže, budova s číslem popisným, objekt občanské 
příspěvková organizace vybavenosti, stavební parcela Třebíč 3687 

Třebíč ; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, : budova na pozemková parceie Ócmanice 359 Cestmistrovství Náměšť nad dílna, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je situován na 
příspěvková organizace Oslavou stavební parcele Ócmanice 359 

Třebíč - ! krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Třebíč 6685 Cestmistrovství Třebíč montovaná hala, sklad soli, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
i příspěvková organizace stavební parcela Třebíč 6685 

Třebíč Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Moravské Budějovice 2998 Cestmistrovství Moravské sklad olejů, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je situován 
; příspěvková organizace Budějovice na stavební parcele Moravské Budějovice 2998 

Třebíč krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Moravské Budějovice 2999 ; Cestmistrovství Moravské sklad soli, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je situován 
příspěvková organizace Budějovice na stavební parcele Moravské Budějovice 2999 

Třebíč krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Moravské Budějovice 3000 ; Cestmistrovství Moravské garáže, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je situován na 
příspěvková organizace Budějovice stavební parcele Moravské Budějovice 3000 

Třebíč ; krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Moravské Budějovice 3001 Cestmistrovství Moravské výdejní stojan PHM, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt je 
příspěvková organizace Budějovice situován na stavební parcele Moravské Budějovice 3001 

Třebíč i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, ; budova na stavební parcele Moravské Budějovice 3002 Cestmistrovství Moravské garáže + sklad vyjet, olejů, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
I příspěvková organizace Budějovice objekt je situován na stavební parcele Moravské Budějovice 3002 

Třebíč ! krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Třebíč 7509 Cestmistrovství Třebíč přístřešek pro parkování vozidel, budova bez čísla popisného nebo 
příspěvková organizace evidečního, stavební parcela Trebič 7509 

Třebíč Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova 53 Cestmistrovství Třebíč garáž, budova s číslem popisným nebo evidenčním, stavební parcela 
; příspěvková organizace Okříšky 658 

Třebíč Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova 79 Cestmistrovství Moravské garáže+sociální zařízení skládky Želetava, budova s číslem popisným, 
příspěvková organizace Budějovice stavební parcela Želetava 434 

Třebič Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Třebič 7813 Cestmistrovství Třebíč přístřešek na inertní materiál, budova bez čísla popisného nebo evidečního, 
příspěvková organizace stavební parcela Třebíč 7813 

Třebíč ; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parcele Moravské Budějovice 3242 Cestmistrovství Moravské přístřešek na inertní materiál, budova bez čísla popisného nebo evidečního, 
příspěvková organizace Budějovice stavební parcela Moravské Budějovice 3242 

Třebíč ; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na stavební parceie Želetava 595 Cestmistrovství Moravské {přístřešek na posypový inertní materiál v areálu KSÚSV, skládka Želetava 
příspěvková organizace Budějovice 

Třebíč Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na pozemková parcele Ócmanice 363/2 Cestmistrovství Náměšť nad montovaná hala, sklad soli, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
příspěvková organizace Oslavou stavební parcela Ócmanice 363/2 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková 
organizace 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková 
organizace 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková 
organizace 

depozitář (+kanceláře) Třebíč (Horka-Domky) 1319 

expozice (+ka.nceláře) Podklášteří 10/2 

depozitář Třebíč (Nové Dvory) 48 

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, Obytná budova domova pro seniory, Náměšť nad 
příspěvková organizace Oslavou 971 

Muzeum Vysočiny Třebíč 

Muzeum Vysočiny Třebíč 

Muzeum Vysočiny Třebíč 

Domov pro seniory Náměšť n/O 

budova s číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela 
Třebíč 1433/1 
Historická budova zámku, pozemková parcela 
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•Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

1 Třebíč 

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova -
; Kubešova, příspěvková organizace 
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova -
Kubešova, příspěvková organizace 

! Budova domova pro seniory na ul. Kubešova,Třebíč 
(Horka-Domky) 841 

j Domov pro seniory Koutkova, areál : budova Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova. Adres-o. 
Kubešova Třebíč pracoviště'. Kubešova 14 

Garáže v objektu na ul. Kubešova, na stavební parcele j Domov pro seniory Koutkova, areál 
Třebíč 7138 ; Kubešova Třebi č 

i Domov pro seniory Třebíč, Koutkova -
j Kubešova, příspěvková organizace 

Domov pro seniory Třebíč - Manž. 
Curieových, příspěvková organizace 
Domov pro seniory Třebíč - Manž. 
Curieových, příspěvková organizace 

Budova domova pro seniory na ul. Koutkova, Třebíč 
(Týn) 302 

Domov pro seniory Koutkova, areál budova Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, s číslem 
Koutkova Třebíč • popisným 302. 

Budova domova pro seniory, Třebíč (Nové Dvory) 603 ; Domov pro seniory M. Curieových 
Třebíč 

budova na stavební parcele Týn u Třebíče 345 

Třebíč 

Třebíč 

i Třebíč 

; Ústav sociální péče Nové Syrovice, 
i příspěvková organizace 
Ustav sociální péče Nové Syrovice, 
příspěvková organizace 

Ústav sociální péče Nové Syrovice, 
příspěvková organizace 

Hlavní obytná budova, Nové Syrovice 1 

Vedlejší obytná budova, Nové Syrovice 3 

čerpací stanice na vodu - vodárna, altán Radmila -
vrátnice 

USP Nové Syrovice 

ÚSP Nové Syrovice 

ÚSP Nové Syrovice 

Jedná se o budovu zámku - bydlení klientů, kanceláře, sklady. 
Zámek na parcele 106/1 
Jedná se o obytnou budovu vedle zámku - samostatné bydlení pro klienty a 
samostatného bytu s nájemníky. 
budova č.3. na parcele 106/2 

čerpací stanice na vodu na parcele 398 v katastru Nimpšov, altán Radmila -
vrátnice 

i rsDic 

Třebíč 

Třebíč, 

•Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

i Třebíč 

'Třebíč 

Třebíč 

í Třebíč 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 

: Hrotovice, Hladov 52, 675 55 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 

i Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 

; příspěvková organizace 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 

i Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 
Domov bez zámku Náměšť nad Ďslavou, 
příspěvková organizace 
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 

J. Nerudy 859, Náměšť nad Oslavou, 67571 

Na Vyhlídce 5, Okříšky 675 21 

U Zel. Mostu 1038, Náměšť nad Oslavou, 67571 

U Zel. Mostu 1025, Náměšť nad Oslavou, 67571 

V. Nezvala 115, Náměšť nad Oslavou, 67571 

Puccv 71. 67571 

Pucov 73, 67571 

(Okříšky, Boroví 617, 675 21 

Cigánkova 1114, Jaroměřice nad Rokytnou 675 51 

Domov pro osoby se zdravotním postižením + terapie 
DOZP a denní aktivity pro uživatele, dvoupodlažní budova pro 2x6 uživatelů, 
p. č. st. 19, LV174, rekonstrukce 

Chráněné bydlení 
CHB v řadové zástavbě pro 6 osob.p. č. st. 1503, LV 3245, rekonstrukce 

Chráněné bydlení + Odlehčovací služba 
rekonstrukce, CHB pro 5 uživatelů + 1 uživatel OS, p. č. st. 269, LV 2393 

Chráněné bydlení + Odlehčovací služba 
CHB pro 5 uživatelů s jedním pokojem pro socilání službu OS, novostavba, 
p. č. St. 1881, LV 3245 
Chráněné bydlení 
novostavba pro 6 uživatelů CHB, p. č. st. 1883, LV 3245 
administrativní budova, Denní stacionář, Sociálně terapeutická dílna -
kavárna 
polyfunčkní budova - zázemí pro management v prvním patře, denní 
stacionář v přízemí, v přízemí též kavárna pro zaměstnávání uživatelů, p. č. 
st. 13, LV 3245, novostavba 

Chráněné bydlení 
CHB pro 6 uživatelů, p. č. st. 213, LV 296, novostavba 
Chráněné bydlení 
CHB pro 6 uživatelů, p. č. st. 214, LV 296, novostavba 
Chráněné bydlení 
CHB pro 6 uživatelů, p. č. st. 894, LV 2393, novostavba 
Chráněné bydlení 
CHB pro 6 uživatelů, p. č. st. 1800, LV 2522, novostavba 
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Treble Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budejovice 

budova na stavební parcele Moravské Budějovice 2851 SŠ řemesel a služeb M. Budějovice sklad, hospodářská budova - ZEAS Jaroměřcká; budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela Moravské Budějovice 2851 
areál ZEAS, M. B. 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 

i budova na stavební parcele Moravské Budejovice 889/3 SŠ řemesel a siuzeb M. Budějovice dnny OV - Chelčického 316; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
ijina stavba, stavební parcela Moravské Budějovice 889/3, dilna 
: automechanik, nádvoří, vjezd 

Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 

budova na stavební parcele Moravské Budějovice 890 SS řemesel a služeb M. Budějovice dílny OV - Chelčického 316; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
jiná stavba, stavební parcela Moravské Budějovice 890, 
OV Chelčického M. B. klempíma dvůr 

[Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 

: budova Moravské Budějovice 79 SŠ řemesel a služeb M. Budějovice teorie, internát, jídelna - Tovačovského sady 79; budova s číslem popisným, 
'objekt k bydlení, stavební parcela Moravské Budějovice 578, 
i budova Tovačovského sady 79, M. B. 

Třebíč • 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 
Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 

Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 
Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 

budova Moravské Budějovice 323 

budova Moravské Budejovice 683 

SS řemesel a služeb M. Budějovice 

SŠ řemesei a služeb M. Budějovice 

internát - Janáčkova 323; budova s číslem popisným, objekt k bydlení, 
stavební parcela Moravské Budějovice 629 
dílny OV, K Háji 683; budova s číslem popisným, objekt občanské 
vybavenosti, stavební parcela Moravské Budějovice 167/2, budova dílen K 

; Háji 

; budova na stavební parcele Moravské Budějovice 889/5 SŠ řemesel a služeb M. Budějovice idílny OV - Chelčického 316; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
garál', stavební parcela Moravské Budějovice 889/5 

budova Chelčického č.p. 316, Moravské Budějovice, SŠ řemesel a služeb M. Budějovice dílny OV Chelčického 
par.č. 723 

Třebíč Dětský domov, Budkov 1 budova na stavební parcele Budkov 83 DD Budkov Dětský domov, Budkov 1, 675 42 Budkov; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, zemědělská stavba, stavební parcela Budkov 83 
Nemovitá kulturní památka zapsaná ve Státním seznamu kulturních 
nemovitých památek pod č.2573. 

Třebíč Dětský domov, Budkov 1 budova na stavební parcele Budkov 82 DD Budkov Dětský domov, Budkov 1, 675 42 Budkov; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, jiná stavba, stavební parcela Budkov 82 
Nemovitá kulturní památka zapsaná ve Státním seznamu kulturních 
nemovitých památek pod. č.2573. 

Třebíč 

Treble 

Dětsky domov. Budkov 1 

Dětský domov, Budkov 1 

budova Budkov 1 - zámek 

;budova Budkov2 

DD Budkov 

DD Budkov 

Dětský domov, Budkov 1, 675 42 Budkov; Zámek - budova s číslem 
poDisným, objekt k bydlení, stavební parcela Budkov 113. 
Nemovitá kultur.památ.zapsaná ve Státním seznamu kultur.nemovit.památek 
pod č.2569. 

Dětský domov, Budkov 1, 675 42 Budkov; Bytovka - budova s číslem 
popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Budkov 114. 
Nemovitá kultur.památzapsaná ve Státním seznamu kultur.nemovitpamátek 
pod č.2570. 

Třebíč Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 ; budova Třebíč (Horka-Domky) 842 Jídelna na ul. Zahradníčkova, ubytování žáků (internát), dvě rehabilitační 
třídy; budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Třebíč 
2256, ul. Zahradníčkova 

Třebíč Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 
:284 

budova Náměšť nad Oslavou 284 DD Náměšť nad Oslavou Dětský domov, Náměšť nad Oslavou; budova s číslem popisným, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Náměšť nad Oslavou 308, v budově 
je umístěn dětský domov 
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Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova -
Kubešova, příspěvková organizace 
i Domov pro seniory Třebíč, koutkova -
Kubešova, příspěvková organizace 
Domov pro seniory Třebíč, koutkova -
Kubešova, příspěvková organizace 

Budova domova pro seniory na uí. Kubešova,Třebíč Domov pro seniory Koutkova, areál (budova Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova. Adres-a 
(Horka-Domky) 841 r Kubešova Třebíč pracoviště: Kubešova 14 

Garáže v objektu na ul. Kubešova, na stavební parcele Domov pro seniory Koutkova, areál 
Třebíč 7138 Kubešova Třebíč 
Budova domova pro seniory na ul. Koutkova, Třebíč Domov pro seniory Koutkova, areál budova Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, s číslem 

, (Týn) 302 Koutkova Třebíč popisným 302. 

Třebíč 

Třebíč 

; Domov pro seniory Třebíč - Manž. 
: Curieových, příspěvková organizace 
i Domov pro seniory Třebíč - Manž. 
Curieových, příspěvková organizace 

Budova domova pro seniory, Třebíč (Nové Dvory) 603 : Domov pro seniory M. Curieových 
Třebíč 

i budova na stavební parcele Týn u Třebíče 345 

Třebíč 

Třebič 

Třebič 

i Ustav sociální péče Nové Syrovice, 
příspěvková organizace 
Ústav sociální péče Nové Syrovice, 
příspěvková organizace 

Ústav sociální péče Nové Syrovice, 
příspěvková organizace 

Hlavní obytná budova, Nové Syrovice 1 : USP Nové Syrovice 

(Vedlejší obytná budova, Nové Syrovice 3 

čerpací stanice na vodu - vodárna, altán Radmila • 
vrátnice 

USP Nové Syrovice 

ÚSP Nové Syrovice 

Jedná se o budovu zámku - bydlení klientů, kanceláře, sklady. 
Zámek na parcele 106/1 
Jedná se o obytnou budovu vedle zámku - samostatné bydlení pro klienty a 
samostatného bytu s nájemníky. 
budova č.3. na parcele 106/2 

čerpací stanice na vodu na parcele 398 v katastru Nimpšov, altán Radmila -
vrátnice 

í Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 

Hrotovice, Hladov 52, 675 55 

: Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 

i Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace 
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 

[příspěvková organizace 
Domov bez zámku Náměšť naď Oslavou, 

(příspěvková organizace 
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 

; příspěvková organizace 

[ J. Nerudy 859, Náměšť nad Oslavou, 67571 

Na Vyhlídce 5, Okříšky 675 21 

U Zel. Mostu 1038, Náměšť nad Oslavou, 67571 

:U Zel. Mostu 1025, Náměšť nad Oslavou, 67571 

;V. Nezvala 115, Náměšť nad Oslavou, 67571 

[Pucov 71,67571 

Pucov 73, 67571 

Okříšky, Borovi 617, 675 21 

Cigánkova 1114. Jaroměřice nad Rokytnou 675 51 

Domov pro osoby se zdravotním postižením + terapie 
DOZP a denní aktivity pro uživatele, dvoupodlažní budova pro 2x6 uživatelů, 
p. č. st. 19, LV 174, rekonstrukce 

Chráněné bydlení 
CHB v řadové zástavbě pro 6 osob.p. č. st. 1503, LV 3245, rekonstrukce 

Chráněné bydlení + Odlehčovací služba 
rekonstrukce, CHB pro 5 uživatelů + 1 uživatel OS, p. č. st. 269, LV 2393 

Chráněné bydlení + Odlehčovací služba 
CHB pro 5 uživatelů s jedním pokojem pro socilání službu OS, novostavba, 
p.č.st. 1881, LV 3245 

Chráněné bydlení 
novostavba pro 6 uživatelů CHB, p. č. st. 1883, LV 3245 
administrativní budova, Denní stacionář, Sociálně terapeutická dílna -
kavárna 
polyfunčkní budova - zázemí pro management v prvním patře, denní 
stacionář v přízemí, v přízemí též kavárna pro zaměstnávání uživatelů, p. č. 
st. 13, LV 3245, novostavba 

Chráněné bydlení 
CHB pro 6 uživatelů, p. č. st. 213, LV 296, novostavba 
Chráněně bydlení 
CHB pro 6 uživatelů, p. č. st. 214, LV 296, novostavba 
Chráněné bydlení 
CHB pro 6 uživatelů, p. č. st. 894, LV 2393, novostavba 
Chráněné bydlení 
CHB pro 6 uživatelů, p. č. st. 1800, LV 2522, novostavba 
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Treble Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 

budova na stavební parcele Moravské Budějovice 2851 SŠ řemesel a služeb M. Budějovice sklad, hospodářská budova - ZEAS Jaroměřcká; budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela Moravské Budějovice 2851 
areál ZEAS, M. B. 

Treble 

Třebíč 

Třebíč 

Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budejovice 

Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 

budova na stavební parcele Moravské Budějovice 889/3 SS řemesel a služeb M. 

Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 

budova na stavební parcele Moravské Budějovice 890 SŠ řemesel a služeb M. 

Budějovice dnny OV - Chelčického 316; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
jina stavba, stavební parcela Moravské Budějovice 889/3, dilna 

: automechanik, nádvoří, vjezd 

Budějovice dílny OV - Chelčického 316; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
jiná stavba, stavební parcela Moravské Budějovice .890, 
OV Chelčického M. B. klempírna dvůr 

, budova Moravské Budějovice 79 SŠ řemesel a služeb M. Budějovice teorie, internát, jídelna - Tovačovského sady 79; budova s číslem popisným, 
objekt k bydlení, stavební parcela Moravské Budějovice 578, 
budova Tovačovského sady 79, M. B. 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 
Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 

Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 
Střední škola řemesel a služeb Moravské 
Budějovice 

budova Moravské Budějovice 323 

budova Moravské Budějovice 683 

SŠ řemesel a služeb M. Budějovice 

SŠ řemesel a služeb M. Budějovice 

; budova na stavební parcele Moravské Budějovice 889/5 SŠ řemesel a služeb M. Budějovice 

budova Chelčického č.p. 316, Moravské Budějovice, SŠ řemesel a služeb M. Budějovice 
par.č. 723 

internát - Janáčkova 323; budova s číslem popisným, objekt k bydlení, 
stavební parcela Moravské Budějovice 629 
dílny OV, K Hájí 683; budova s číslem popisným, objekt občanské 
vybavenosti, stavební parcela Moravské Budějovice 167/2, budova dílen K 
Háji 

dílny OV - Chelčického 316; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
garáí, stavební parcela Moravské Budějovice 889/5 
dílny OV Chelčického 

Třebíč 

Treble 

Dětský domov; Budkov 1 

Dětský domov, Budkov 1 

budova na stavební parcele Budkov 83 

budova na stavební parcele Budkov 82 

DD Budkov 

DD Budkov 

Dětský domov, Budkov 1, 675 42 Budkov; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, zemědělská stavba, stavební parcela Budkov 83 
Nemovitá kulturní památka zapsaná ve Státním seznamu kulturních 
nemovitých památek pod č.2573. 

Dětský domov, Budkov 1, 675 42 Budkov; budova bez čisla popisného nebo 
evidenčního, jiná stavba, stavební parcela Budkov 82 
Nemovitá kulturní památka zapsaná ve Státním seznamu kulturních 
nemovitých památek pod. č.2573. 

Trebic 

Treble 

Dětský domov, Budkov 1 

Dětský domov, Budkov 1 

budova Budkov 1 - zámek 

budova Budkov 2 

DD Budkov 

DD Budkov 

Dětský domov, Budkov 1,675 42 Budkov; Zámek - budova s číslem 
popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Budkov 113. 
Nemovitá kultur.památ.zapsaná ve Státním seznamu kultur.nemovit.památek 
pod č.2569. 

Dětský domov, Budkov 1, 675 42 Budkov; Bytovka - budova s číslem 
popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Budkov 114. 
Nemovitá kultur.památ.zapsaná ve Státním seznamu kultur.nemovit.památek 
podč.2570. 

; Třebíč Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 budova Třebíč (Horka-Domky) 842 Jídelna na ul. Zahradníčkova, ubytování žáků (internát), dvě rehabilitační 
třídy; budova s číslem popisným, objekt k bydlení, stavební parcela Třebíč 
2256, ul. Zahradníčkova 

Třebíč i Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 
284 

budova Náměšť nad Oslavou 284 DD Náměšť nad Oslavou Dětský domov, Náměšť nad Oslavou; budova s číslem popisným, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Náměšť nad Oslavou 308, v budově 
je umístěn dětský domov 
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Gymnázium a Střední odborná škola, 
Moravské Budějovice, Tyršova 365 

Gymnázium a Střední odborná škola, 
Moravské Budějovice, Tyršova 365 

Gymnázium Třebíč 

Gymnázium Třebíč 

Střední škola stavební Třebíč 

Třebíč - ' Střední škola stavební Třebíč 

Třebíč i Střední škola stavební Třebíč 

Třebíč" i Střední škola stavební Třebíč 

Třebíč Střední škola stavební Třebíč 

Třebíč Střední škola stavební Třebíč 

Třebíč i Střední škola stavební Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebič 

Třebíč 

iTřebíč 

Třebíč 

Vyšší odborná škola a Střední škola 
veterinární, zemědělská a zdravotnická 
Třebíč 

Vyšší odborná škola a Střední škola 
veterinární, zemědělská a zdravotnická 
Třebíč 

i Vyšší odborná škola a Střední škola 
veterinární, zemědělská a zdravotnická 
Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 

Třebíč : Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 

Třebíč i Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 

Třebíč Obchodní akademie Dr. Albína Bnáfa, 
Hotelová škola a Jazyková škola s právem 

: státní jazykové zkoušky Třebíč 

budova Moravské Budějovice 104 

budova Moravské Budějovice 365 

budova Třebíč (Horka-Domky) 1337 

budova 116 

budova na stavební parcele Třebíč 4176 

i budova Třebíč (Horka-Domky) 1336 parc.2691/8 

budova Třebič (Horka-Domky) 1214 pare. 4569 

budova na stavební parcele Třebíč 4570 

budova na stavební parcele Třebič 4177/2 

budova na stavební parcele Třebíč 4178 

budova na stavební parceie Třebíč 2691/21 

i budova na stavební parcele Podklášteří 806/1 

budova na stavební parcele Podklášteří 806/2 

budova Třebíč (Podklášteří) 505 

budova na stavební parcele Hrotovice 787 

budova Hrotovice 362, dětský domov 

i budova na pozemkové parcele Jemnice 1469/2 

budova Jemnice 748 

budova Náměšť nad Oslavou 376 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 

Gymnázium a SOŠ Moravské 
Budějovice 

Budova školy, výuka, ul. Pražská; budova s Clslem popisným, objekt k 
bydlení, stavební parcela Moravské Budějovice 532/1 

Gymnázium a SOŠ Moravské Budova školy, výuka, ul. Tyršova; budova s číslem popisným, objekt 
Budějovice občanské vybavenosti, stavební parcela Moravské Budějovice 707 

Gymnázium Třebič škola, nová budova; budova s číslem popisným, objekt občanské 
vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6755. 

Gymnázium Třebíč škola, historická budova na Masarykově náměstí; 

;SŠ stavební Třebíč Hrotovická - dílna zednická, malířská, tesařská a truhlářská; budova bez č.p. 
nebo ev., průmyslový objekt, Hrotovická - truhlářské ruční dílny, sedlová 
střecha 

j SŠ stavební Třebíč Hrotovická - provozní budova, instalatérská, elektrikářská, zednická dílna, 
svářecí dílna plastů a kovů, sklady materiálu; 
Kubišova - pavilon učeben, 2 tělocvičen, školní jídelna a kuchyně, spojovací 
krček. 
Kubišova - byt školníka; 

SŠ stavební Třebíč Hrotovická - Dílna zednická, tesařská a truhlářská, sklad; 

; SŠ stavební Třebíč i Hrotovická - Sklad materiálu, parkoviště vozidel; 

SŠ stavební Třebič Hrotovická - Nové dílny truhlářské; 

VOŠ a SŠV, zem. a zdravotnická Třebíč, Nehradov - garáže; budova - garáž - číslo popisné 113/1 stavební 
Třebíč parcela Podklášteří 806/1 

VOŠ a SŠV, zem. a zdravotnická Třebič. Nehradov - garáže; budova - garáž- čp. 113/1, stavební parcela 
Třebíč Podklášteří 806/2 

VOŠ a SŠV, zem. a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505; budova s číslem popisným, objekt občanské 
Třebíč vybavenosti, stavební parcela Podklášteří 712 

DD Hrotovice Garážování auta DĎ na ul. Sokolská 362; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, stavební parcela Hrotovice 787 

DD Hrotovice Obytná budova DD na ul. Sokolská 362, Hrotovice; budova s číslem 
popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Hrotovice 367 

i DD Jemnice budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, pozemková parcela 
iJemnice 1469/2 

DD Jemnice Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748; budova s číslem popisným, objekt k 
bydlení, pozemková parcela Jemnice 1469/1, v budově umístěn dětský 

i domov 

Hotelová škola Třebíč škola na ul. Třebíčská 376; 

1/1 



Třebíč Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, budova na stavební parcele Třebíč 5023 
i Hotelová škola a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Třebíč 

Třebíč Obchodní akademie Ďr. Albína Bráfa, budova Třebíč (Borovina) 609 
Hotelová škola a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Třebíč 

Treble Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, budova na stavební parcele Třebíč 6639 
Hotelová škola a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Třebíč 

Třebíč [Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, [budova školy,Třebíč (Horka-Domky) 180 
Hotelová škola a Jazyková škola s právem 

[Státní jazykové zkoušky Třebíč 

Třebíč - ' i Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, budova těločvičny, Třebíč (Jejkov) 187 
: Hotelová škola a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Třebíč 

Trebic [Obchodní akademie Ďr. Albína Bráfa, [budova c.p. 63 
Hotelová škola a Jazyková škola s právem 

[ státní jazykové zkoušky Třebíč 

Třebíč [Střední průmyslová škola Třebíč i budova na stavební parcele Kožichovice 200 

: Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč ; budova na stavební parceie kožichovice 202 

Třebíč [ Střední průmyslová škola Třebíč budova na stavební parceie Kožichovice 203 

Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč budova na stavební parcele Kožichovice 205 

Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč budova na stavební parcele Kožichovice 204 

Třebíč Střední průmyslová škola fřebíč budova na stavební parcele Kožichovice 292 

Třebíč Střední průmyslová škola fřebíč (budova na stavební parcele Kožichovice 267 

Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč budova na stavební parceie Kožichovice 266 

Třebíč Střední průmyslová škola fřebíč (budova na stavební parcele kožichovice 246 

Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč budova Kožichovice, ulice Žďárského 183, parcela 
Kožichovice 201 

Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč budova na stavební parcele fřebíč 7250 

Třebíč Střední průmyslová škola fřebíč budova na stavební parcele fřebíč 5285 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 

Hotelová škola fřebíč škola na ul. Tomáše Bati; stavební parcela Třebíč 5023, Likus, vedlejší 
stavba budovy B, Třebíč - Borovina 

Hotelová škola Třebíč Škola na ul. Tomáše Bati; budova s číslem popisným, stavební parcela 
Třebíč 2296,budova B,Třebíč - Borovina součástí je internát v 5.NP 

Obchodní akademie a Jazykova 
škola Třebíč 

Obchodní akademie a Jazyková 
škola Třebíč 

Obchodní akademie a Jazykova 
škola Třebíč 

zastavěná plocha a nádvoří tělocvičny, Otmarova 187/1; budova bez čísla 
popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela 
Třebíč 6639, 

výuka na OA a JŠ a VOŠ a 1 byt na ulicí Bráfova 180/9; Budova školy, 
budova s číslem popisným 180, objekt občanské vybavenosti, stavební 
parcela Třebíč 232 

Hotelová škola Třebíč 

tělocvična Otmarova 187, pronájem nebytových prostor DČ; budova s 
číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 
6288 

škola na ul. Sirotčí 

SŠ řemesel Třebíč budova pro odborný výcvik, bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 200 

ŠŠ řemesel fřebíč učebny, soc. zařízení, šatny, kanceláře a sklad; budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela Kožichovice 202 

dílny pro odborný výcvik; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 203 
kotelna; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební 
parcela Kožichovice 205 
dílny pro odborný výcvik, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 204 
dílny pro odborný výcvik; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 292 
dílny pro odborný výcvik; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 267 
dílny pro odborný výcvik; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 266 
ČOV pro mytí motorových vozidel 
dílny pro odborný výcvik, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 246 
dílny OV - klemp. dílna/stříkací kabina 

učebny, soc. zařízení, šatny, kanceláře a sklad; budova s číslem popisným, 
jiná stavba, stavební parcela Kožichovice 201 
Tělocvična - výuka, pronájmy; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, stavba občanského vybavení, stavební parcela Třebíč 7250 
sportovní hala 3044 m2 

SŠ řemesel Třebíč budova školy a tělocvična; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 5285 

SŠ řemesel Treble 

SŠ řemesel Třebíč 

ŠŠ řemesel Třebíč 

ŠŠ řemesel fřebíč 

SŠ řemesel Třebíč 

ŠŠ řemesel fřebíč 

ŠŠ řemesel fřebíč 

SŠ řemesel Třebíč 

SPŠ fřebíč 



Třebíč Gymnázium a Střední odborná škola, 
Moravské Budějovice, Tyršova 365 

budova Moravské Budějovice 104 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebič 

Gymnázium a Střední odborná škola, 
Moravské Budějovice, Tyršova 365 

Gymnázium Třebíč 

Gymnázium Třebíč 

Střední škola stavební Třebíč 

budova Moravské Budějovice 365 

budova Třebíč (Horka-Domky) 1337 

budova 116 

budova na stavební parcele Třebíč 4176 

Třebíč [Střední škola stavební Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

iTřebíč 

Střední škola stavební Třebíč 

Střední škola stavební Třebíč 

Střední škola stavební fřebíč 

Střední škola stavební fřebíč 

Střední škola stavební Třebíč 

budova Třebíč (Horka-Domky) 1336 parc.2691/8 

budova Třebíč (Horka-Domky) 1214 pare. 4569 

budova na stavební parceie Třebíč 4570 

: budova na stavební parcele fřebíč 4177/2 

budova na stavební parceie fřebíč 4178 

budova na stavební parceie fřebíč 2691/21 

Třebíč 

Třebíč 

iTřebíč 

Vyšší odborná škola a Střední škola 
veterinární, zemědělská a zdravotnická 
Třebíč 

Vyšší odborná škola a Střední škola 
veterinární, zemědělská a zdravotnická 
Třebíč 

Vyšší odborná škola a Střední škola 
[veterinární, zemědělská a zdravotnická 
Třebíč 

budova na stavební parcele Podklášteří 806/1 

budova na stavební parcele Podklášteří 806/2 

budova Třebíč (Podklášteří) 505 

Třebíč 

Třebíč 

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 

budova na stavební parcele Hrotovice 787 

budova Hrotovice 362, dětský domov 

Třebíč 

Třebíč 

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 budova na pozemkové parcele Jemnice 1469/2 

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 i budova Jemnice 748 

Třebíč Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, budova Náměšť nad Oslavou 376 
Hotelová škola a Jazyková škola s právem 

i státní jazykové zkoušky Třebíč 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 

Gymnázium a SOŠ Moravské 
Budějovice 

Budova školy, výuka, ul. Pražská; budova s čislem popisným, objekt k 
bydlení, stavební parcela Moravské Budějovice 532/1 

Gymnázium a SOS Moravské 
Budějovice 

Budova školy, výuka, ul. Tyršova; budova s číslem popisným, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Moravské Budějovice 707 

Gymnázium Třebíč 

Gymnázium fřebíč 

SŠ stavební Třebíč 

SS stavební Třebíč 

SŠ stavební Třebíč 

SŠ stavební fřebíč 

SŠ stavební Třebíč 

škola, nová budova; budova s číslem popisným, objekt občanské 
vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6755. 
škola, historická budova na Masarykově náměstí; 

Hrotovická - dílna zednická, malířská, tesařská a truhlářská; budova bez č.p 
nebo ev., průmyslový objekt, Hrotovická - truhlářské ruční dílny, sedlová 
střecha 

Hrotovická - provozní budova, instalatérská, elektrikářská, zednická dílna, 
svářecí dílna plastů a kovů, sklady materiálu; 
Kubišova - pavilon učeben, 2 tělocvičen, školní jídelna a kuchyně, spojovací 
krček. 
Kubišova - byt školníka; 

Hrotovická - Dílna zednická, tesařská a truhlářská, sklad; 

Hrotovická - Sklad materiálu, parkoviště vozidel; 

Hrotovická - Nové dílny truhlářské; 

VOS a SŠV, zem. a zdravotnická Třebíč, Nehradov - garáže; budova - garáž - číslo popisné 113/1 stavební 
Třebíč parcela Podklášteří 806/1 

VOS a SSV, zem. a zdravotnická Třebíč, Nehradov - garáže; budova - garáž- čp. 113/1, stavební parcela 
Třebíč Podklášteří 806/2 

VOŠ a SŠV, zem. a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505; budova s číslem popisným, objekt občanské 
Třebíč vybavenosti, stavební parcela Podklášteří 712 

DD Hrotovice 

DD Hrotovice 

Garážování auta DD na ul. Sokolská 362; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, stavební parcela Hrotovice 787 
Obytná budova DD na ul. Sokolská 362, Hrotovice; budova s číslem 
popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Hrotovice 367 

i DD Jemnice 

[ DD Jemnice 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, pozemková parcela 
[Jemnice 1469/2 
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748; budova s číslem popisným, objekt k 
bydlení, pozemková parcela Jemnice 1469/1, v budově umístěn dětský 
domov 

Hotelová škola Třebíč škola na ul. Třebíčská 376; 
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Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

iTřebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, 
Hotelová škola a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Třebíč 

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, 
Hotelová škola a Jazyková škola s právem 

: statni jazykové zkoušky Třebíč 

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, 
Hotelová škola a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Třebíč 

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, 
Hotelová škola a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Třebíč 

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, 
Hotelová škola a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Třebíč 

budova na stavební parcele Třebíč 5023 

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, 
Hotelová škola a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Třebíč 

budova Třebič (Borovina) 609 

budova na stavební parcele Třebíč 6639 

budova školy,Třebíč (Horka-Domky) 180 

budova těločvičny, Třebíč (Jejkov) 187 

i budova c.p. 63 

Třebíč 

Třebíč 

i Střední průmyslová škola Třebíč 

: Střední průmyslová škola Třebíč 

. budova na stavební parcele Kožichovice 200 

budova na stavební parcele Kožichovice 202 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

i Střední průmyslová škola Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

budova na stavební parcele Kožichovice 203 

budova na stavební parcele kožichovice 205 

budova na stavební parcele Kožichovice 204 

budova na stavební parcele Kožichovice 292 

budova na stavební parcele Kožichovice 267 

Střední průmyslová škola Třebíč : budova na stavební parcele Kožichovice 266 

Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč budova na stavební parcele Kožichovice 246 

Třebíč 

Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

budova Kožichovice, ulice Žďárského 183, parcela 
; Kožichovice 201 
budova na stavební parceie Třebíč 7250 

Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč budova na stavební parcele Třebíč 5285 

Příloha č. 2 zadávacích podmínek budovy v majetku kraje.xls 

Hotelová škola Třebíč škola na ul. Tomáše Bati; stavební parcela Třebíč 5023, Likus, vedlejší 
stavba budovy B, Třebíč - Borovina 

Hotelová škola Třebíč Škola na ul. Tomáše Bati; budova s číslem popisným, stavební parcela 
Třebíč 2296,budova B,Třebíč - Borovina součástí je internát v 5.NP 

Obchodní akademie a Jazykova 
skoia Třebíč 

Obchodní akademie a Jazyková 
škola Třebíč 

Obchodní akademie a Jazyková 
škola Třebíč 

zastavěná plocha a nádvoří tělocvičny, Otmarova 187/1; budova bez čísla 
popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela 
Třebíč 6639, 
výuka na OA a JŠ a VOŠ a 1 byt na ulici Bráfova 180/9; Budova školy, 

i budova s číslem popisným 180, objekt občanské vybavenosti, stavební 
parcela Třebíč 232 

tělocvična Otmarova 187, pronájem nebytových prostor DČ; budova s 
číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 
6288 

Hotelová škola Třebíč škola na ul. Sirotčí 

SS řemesel Třebíč 

SŠ řemesel Třebíč 

ŠŠ řemesel Třebíč 

SŠ řemesel Třebíč 

ŠŠ řemesel Třebíč 

SŠ řemesel Třebíč 

SŠ řemesel fřebíč 

SŠ řemesel Třebíč 

SŠ řemesel Třebíč 

SS řemesel Třebíč 

SPS Třebíč 

SŠ řemesel Třebíč 

budova pro odborný výcvik, bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 200 
učebny, soc. zařízení, šatny, kanceláře a sklad; budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela Kožichovice 202 

dílny pro odborný výcvik; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 203 
kotelna; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební 
parcela Kožichovice 205 
dílny pro odborný výcvik, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 204 
dílny pro odborný výcvik; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 292 
dílny pro odborný výcvik; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 267 
dílny pro odborný výcvik; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 266 
ČOV pro mytí motorových vozidel 

dílny pro odborný výcvik, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, stavební parcela Kožichovice 246 
dílny OV - klemp. dílna/stříkací kabina 

učebny, soc. zařízení, šatny, kanceláře a sklad; budova s číslem popisným, 
jiná stavba, stavební parcela Kožichovice 201 
Tělocvična - výuka, pronájmy; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, stavba občanského vybavení, stavební parcela Třebíč 7250 
sportovní hala 3044 m2 

budova školy a tělocvična; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
ODjekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 5285 

MĚ 



Třebíč i Střední průmyslová škola Třebíč budova na stavební parcele Třebíč 5286 SŠ řemesel fřebíč 
• 

spojovací krcek mezi budovami, budova bez cisla popisného' ižPf> , 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcelaTr 

Třebíč 

Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

.Střední průmyslová škola Třebíč 

; budova Třebíč (Horka-Domky) 890 

budova na stavební parcele Třebíč 6184 

SS řemesel Třebíč 

SRŠ fřebíč 

budova školy a ŠJ ul. Demlova 890; budova s číslem popisným, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 2388 
Škola. bud. B, (bývalé učiliště ELITEX); budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6184 

iTřebíč Střední průmyslová škola Třebíč i budova na stavební parcele Třebíč 6186 SPST ebc Škola, bud B. (bývalé učilišt ELITEX) budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6186 

Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč i budova na stavební parcele Třebíč 6627 SRŠ fřebíč Skoia, bud. B, (přístavek), učebna, byt; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6627 

Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč budova Třebíč (Nové Dvory) 1093 SPS Třebíč Škola, bud. B, (bývalé učiliště + ELITEX); budova s číslem popisným, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6185 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Střední průmyslová škola fřebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

budova na stavební parcele Třebíč 5673/3 

budova na stavební parcele Třebíč 5673/5 

budova Třebíč (Nové Dvory) 656 

budova Třebíč (Nové Dvory) 734 

SPŠ Třebíč 

SPŠ fřebíč 

SPŠ Třebíč 

SPS Třebíč 

Svářecí škola, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 5673/3 

Garáže, vlastní využití a pronájmy; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, stavební parcela Třebíč 5673/5 
Domov mládeže - internátní ubytování (bývalá ubytovna JE); budova s 
číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 
5671 

Škola, pronájmy, budova s číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, 
stavební parcela Třebíč 5673/2 

Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Rekreační chata Jackov 1, Jackov č. ev. 76,67541 Nemocnice Třebíč - Jackov 
> Moravské Budějovice 

p. č. st. 179/6, rekreační chata nemocnice, užívaná odborovou organizací k 
rekreaci zaměstnanců nemocnice, stojící na pozemku Základní organizace 
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Nemocnice Třebíč, 
Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 67401 Třebíč, pozemek 179/28,179/7,179/6 

Třebíč Nemocníce Třebíč, příspěvková organizace i Rekreační chata Jackov 2, Jackov č. ev. 77, 67541 Nemocnice Třebíč - Jackov 
Moravské Budějovice 

p. č. st. 179/6, rekreační chata nemocníce, užívaná odborovou organizací k 
rekreaci zaměstnanců nemocnice, stojící na pozemku Základní organizace 
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Nemocnice Třebíč, 
Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 67401 Třebíč, pozemek 179/28, 179/7,179/6 

Třebíč 

(fřebíč 

fřebíč 

Třebíč 

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace , Budova C - PCHO - Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 : Nemocnice Třebíč 
01 Třebíč 

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace : Budova D - dialýza, Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 Nemocnice Třebíč 
01 Třebíč 

: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace : Budova K - kuchyň,Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 Nemocnice Třebíč 
01 Třebíč 

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace i budovu E - energocentrum, Purkyňovo nám. 133/2, : Nemocnice Třebíč 
Jejkov, 674 01 Třebíč 

nový pavilon chirurgických oborů 

par.č.st. 1334, po ukončení výstavby komplexu budov PCHO v roce 2018 
bude vystěhován provoz do budovy G. Budova zůstane prázdná, návrhy KV 
byly na demolici. 

par.č.st. 1336/1, budova K - kuchyně po rekonstrukci z roku 2005 

par.č.st. 1336/1 budova E - energocentrum z roku 2016 
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Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova dílen, Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 01 Nemocnice Třebíč .par.č.st 1336/2, budova dílen, které při rekonstrukci staré trafostanice 
Třebíč plánujeme zbourat a provoz přesunout do budovy L 

Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova T -staré energocentrum, Purkyňovo nám. Nemocnice Třebíč par.č.st. 1336/3, budova starého energocentra T, v plánu je jeho 
133/2, Jejkov, 674 01 Třebíč reKonstrukce, součástí budovy jsou 3 VN trafa, rozvodna NN a 2 

dieselagregáty. Zásobují starou část nemocníce 
Třebíč ; Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova M2-Pavilon pro matku a dítě (z roku 2011), Nemocnice Třebíč par.č.st. 1337, využito pro zdravotnické účeíy -porodnice, dětské, 

Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 01 Třebíč novorozenecké, rehabilitace, lékárna, recepce a dvě prodejny 

Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova M1 - Malé interní obory (z roku 2004), i Nemocnice Třebíč par.č.st. 1764 - využito pro zdravotnické účely - plicní, kožní, infekční a 
Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 01 Třebíč pronájem kadeřnictví 

Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova L - centrální laboratoře, Purkyňovo nám. 133/2, Nemocnice Třebíč par.č.st. 1987, využito pro zdravotnické účely - laboratoř OKB, mikrobiologie 
Jejkov, 674 01 Třebíč hematologie, odběrové ambulance a pronájem FN Brno transfůzní stanice 

Třebíč Nemocnice fřebíč, příspěvková organizace Budova Ú - univerzální nemocniční pavilon, Purkyňovo Nemocnice Třebíč par.č.st 2232, využito pro zdravotnické účely - interna. LDN. JIP. neurologie 
nám. 133/2, Jejkov, 674 01 Třebíč ambulance 

Třebíč Nemocnice fřebíč, příspěvková organizace Budova N - administrativa, Purkyňovo nám. 133/2, : Nemocnice Třebíč par.č.st. 2494, využito jako budova administrativy a částečně na ambulance 
Jejkov, 674 01 Třebíč v 1. PP 

Třebíč Nemocnice fřebíč, příspěvková organizace Budova P - patologie, Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, , Nemocnice Třebíč par.č.st 2495, využito pro zdravotnické účely - patologie 
674 01 Třebíč 

Třebíč Nemocnice Třebič, příspěvková organizace Budova S - sklady, Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 Nemocníce Třebíč par.č.st 4161, využito jako archív, šatna žákyň, sklady nepotřebného 
01 Třebíč majetku 

Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova G - bývalá porodnice, Purkyňovo nám. 133/2, Nemocnice Třebíč par.č.st 4263, v roce 2018 proběhne rekonstrukce firmou PKS a zařadí se 
Jejkov, 674 01 Třebíč do komplexu budov PCHO (dialýza, jednodenní chirurgie, šatny, LDN, insp. 

pokoje) 
Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova O - operační sály, Purkyňovo nám. 133/2, Nemocnice Třebíč par.č.st. 5377/2, využito pro zdravotnické účely -operační sály 

Jejkov, 674 01 Třebíč 
Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace budova na stavební parcele Třebíč 7867 Nemocnice Třebíč garáž 

fřebíč Zdravotnická záchranná služba kraje Výjezdová základna Jemnice Budějovická 1017,675 31 Jemnice 
Vysočina, příspěvková organizace 

fřebíč Zdravotnická záchranná služba Kraje Výjezdová základna Třebíč Janáčkovo stromořadí 230, 674 01 fřebíč 
Vysočina, příspěvková organizace 

fřebíč Zdravotnická záchranná služba Kraje Výjezdová základna Moravské Budějovice Jemnická č.p. 1691, 676 02 Moravské Budějovice 
Vysočina, příspěvková organizace 

Žďár nad Sázavou 
•Žďár nad Sázavou krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na pozemkové parcele Bystřice nad Cestmistrovství Bystříce nad sklad BY par.č.2917/2 výměra 200 mí, adresa Bystřice n.P., Nádražní 470 

příspěvková organizace Pernštejnem 2917/2 Pernštejnem 
Žďár nad Sázavou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na pozemkové parcele Bystřice nad Cestmistrovství Bystřice nad garáže BY par.č. 2913 výměra 271 m2 adresa Bystřice n.P., Nádražní 470 

příspěvková organizace Pernštejnem 2913 Pernštejnem 
Žďár nad Sázavou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na pozemkové parcele Bystřice nad Cestmistrovství Bystřice nad sklad soli BY par.č. 2892/2 výměra 350 m2 

příspěvková organizace Pernštejnem 2892/2 Pernštejnem adresa Bystřice n.P., Nádražní 470 
Žďár nad Sázavou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Bystřice nad Pernštejnem 424 Cestmistrovství Bystřice nad garáže a kotelna BY par.č. 2914 výměra 175 m2 

příspěvková organizace Pernštejnem adresa Bystřice n.P. Nádražní 470 
Žďár nad Sázavou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova Bystřice nad Pernštejnem 470 Cestmistrovství Bystřice nad dvoupodlažní administrativní budova, šatny a sociální zařízení 

: příspěvková organizace Pernštejnem pracovníků(1.patro-byty) BY par.č. 2916, 2915/1,2915/2 
výměra 396 m2 
adresa: Bystřice n.P. Nádražní 470 

Žďár nad Sázavou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, budova na pozemkové parcele Město Žďár 5981 Cestmistrovství Žďár nad Sázavou sklad sezónní techniky, ŽR, Jihlavská 1 ,k.ú. město ždár, par.č. 5981, výměra 
příspěvková organizace 346 m2 
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Třebíč 

:Třebíč 

Třebíč 

Střední průmyslová škola Trebic 

Střední průmyslová škola Třebíč 

i Střední průmyslová škola Třebíč 

budova na stavební parcele Trebic 5286 

(budova Třebíč (Horka-Domky) 890 

: budova na stavební parcele Třebíč 6184 

SŠ řemesel Trebic 

SS řemesel Třebíč 

SPŠ Třebíč 

sDoiovací krček mezi budovami, budova bez čísla popisného 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Tř 

budova školy a ŠJ ul. Demlova 890; budova s číslem popisným, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 2388 
Škola, bud. B, (bývalé učiliště ELITEX); budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6184 

iTřebíč 

Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

budova na stavební parcele Třebíč 6186 

budova na stavební parcele Třebíč 6627 

ŠPŠ Třebíč 

SPS Třebíč 

Škola, bud B. (bývalé učilišt ELITEX) budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6186 

Škola, bud. B, (přístavek), učebna, byt; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6627 

Třebíč -

iTřebíč 

Třebič 

fřebíč 

(fřebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Střední průmyslová škola Třebíč 

budova Třebíč (Nové Dvory) 1093 

(budova na stavební parcele Třebíč 5673/3 

budova na stavební parcele Třebíč 5673/5 

(budova Třebíč (Nové Dvory) 656 

budova Třebíč (Nové Dvory) 734 

(SPŠ Třebíč 

SPS Třebíč 

SPŠ Třebíč 

ŠPŠ fřebíč 

(ŠPŠ Třebíč 

Škola, bud. B, (bývalé učiliště + ELITEX); budova s číslem popisným, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 6185 

Svářecí škola, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 5673/3 

Garáže, vlastní využití a pronájmy; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, stavební parcela Třebíč 5673/5 
Domov mládeže - internátní ubytování (bývalá ubytovna JE); budova s 
číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, stavební parcela Třebíč 
5671 

Škola, pronájmy, budova s číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, 
stavební parcela Třebíč 5673/2 

Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Rekreační chata Jackov 1, Jackov č. ev. 76, 67541 Nemocnice Třebíč - Jackov 
Moravské Budějovice 

p. č. st. 179/6, rekreační chata nemocnice, užívaná odborovou organizací k 
rekreaci zaměstnanců nemocnice, stojící na pozemku Základní organizace 
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Nemocnice Třebíč, 
Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 67401 Třebíč, pozemek 179/28,179/7,179/6 

(Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Rekreační chata Jackov 2, Jackov č. ev. 77,67541 Nemocnice Třebíč - Jackov 
Moravské Budějovice 

p. c. st. 179/6, rekreační chata nemocnice, užívaná odborovou organizací k 
rekreaci zaměstnanců nemocnice, stojící na pozemku Základní organizace 
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Nemocnice Třebíč, 
Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 67401 Třebíč, pozemek 179/28,179/7,179/6 

Třebíč 

fřebíč 

Třebíč 

fřebíč 

(Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova C - PCHO - Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 i Nemocnice Třebíč 
01 Třebíč 

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace ; Budova D - dialýza, Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 (Nemocnice Trebic 
01 Třebíč 

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace i Budova K - kuchyň,Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 \Nemocnice Třebíč 
01 Třebíč 

Nemocnice fřebíč, příspěvková organizace i budovu E - energocentrum, Purkyňovo nám. 133/2, i Nemocnice fřebíč 
Jejkov, 674 01 Třebíč 

nový pavilon chirurgických oborů 

par.č.st. 1334, po ukončení výstavby komplexu budov PCHO v roce 2018 
bude vystěhován provoz do budovy G. Budova zůstane prázdná, návrhy KV 
byly na demolici. 

par.č.st. 1336/1, budova K- kuchyně po rekonstrukci z roku 2005 

par.č.st. 1336/1 budova E - energocentrum z roku 2016 
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Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova dílen, Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 01 
Třebíč 

Nemocnice fřebíč par.č.st. 1336/2, budova dílen, které při rekonstrukci staré trafostanice 
plánujeme zbourat a provoz přesunout do budovy L 

• Třebíč 

s Třebíč 

; Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 

Budova T - staré energocentrum, Purkyňovo nám. 
133/2, Jejkov, 674 01 Třebíč 

: Budova M2 - Pavilon pro matku a dítě (z roku 2011), 
Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 01 Třebíč 

Nemocnice Třebíč 

i Nemocnice Třebíč 

par.č.st. 1336/3, budova starého energocentra T, v plánu je jeho 
rekonstrukce, součástí budovy jsou 3 VN trafa, rozvodna NN a 2 
dieselagregáty. Zásobují starou část nemocnice 

par.č.st. 1337, využito pro zdravotnické účely - porodnice, dětské, 
novorozenecké, rehabilitace, lékárna, recepce a dvě prodejny 

Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova M1 - Malé interní obory (z roku 2004). 
i Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 01 Třebíč 

Nemocnice Třebíč :par.č.st. 1764 - využito pro zdravotnické účely - plicní, kožní, infekční a 
pronájem kadeřnictví 

Třebíč ; Nemocníce Třebíč, příspěvková organizace Budova L- centrální laboratoře, Purkyňovo nám. 133/2, 
Jejkov, 674 01 Třebíč 

Nemocnice Třebíč par.č.st. 1987, využito pro zdravotnické účely - laboratoř OKB, mikrobiologie, 
hematologie, odběrové ambulance a pronájem FN Brno transfůzní stanice 

Třebíč - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova U - univerzální nemocniční pavilon, Purkyňovo 
nám. 133/2, Jejkov, 674 01 Třebíč 

Nemocnice Třebíč par.č.st. 2232, využito pro zdravotnické účely - interna, LDN, JIP, neurologie, 
i ambulance 

Třebíč i Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova N - administrativa, Purkyňovo nám. 133/2, 
Jejkov, 674 01 Třebíč 

Nemocnice Třebíč par.č.st. 2494, využito jako budova administrativy a částečně na ambulance 
v 1. PP 

Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova P - patologie, Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 
674 01 Třebíč 

Nemocnice Třebíč par.ást. 2495, využito pro zdravotnické účely - patologie 

Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova S - sklady, Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov, 674 
01 Třebíč 

Nemocnice Třebíč par.č.st. 4161, využito jako archív, šatna žákyň, sklady nepotřebného 
majetku 

iTřebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova G - bývalá porodnice, Purkyňovo nám. 133/2, 
Jejkov, 674 01 Třebíč 

i Nemocnice Třebíč par.č.st. 4263, v roce 2018 proběhne rekonstrukce firmou PKS a zařadí.se 
do komplexu budov PCHO (dialýza, jednodenní chirurgie, šatny, LDN, insp. 
pokoje) 

Třebíč : Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Budova 0 - operační sály, Purkyňovo nám. 133/2, 
Jejkov, 674 01 Třebíč 

Nemocnice Třebíč par.č.st. 5377/2, využito pro zdravotnické účely -operační sály 

Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace budova na stavební parcele Třebíč 7867 Nemocnice Třebíč garáž 

Třebíč Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace 

Výjezdová základna Jemnice Budějovická 1017, 675 31 Jemnice 

Třebíč Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace 

Výjezdová základna Třebíč Janáčkovo stromořadí 230, 674 01 Třebíč 

Třebíč Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace 

Výjezdová základna.Moravské Budějovice Jemnická č.p. 1691, 676 02 Moravské Budějovice 

Žďár nad Sázavou 
Žďár nad Sázavou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

příspěvková organizace 
budova na pozemkové parcele Bystřice nad 
Pernštejnem 2917/2 

Cestmistrovství Bystřice nad 
: Pernštejnem 

sklad BY par.č.2917/2 výměra 200 m2, adresa Bystřice n.P., Nádražní 470 

Žďár nad Sázavou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na pozemkové parcele Bystřice nad 
Pernštejnem 2913 

Cestmistrovství Bystřice nad 
Pernštejnem 

garáže BY par.č. 2913 výměra 271 m2 adresa Bystřice n.P., Nádražní 470 

Žďár nad Sázavou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
í příspěvková organizace 

budova na pozemkové parcele Bystřice nad 
Pernštejnem 2892/2 

Cestmistrovství Bystřice nad 
Pernštejnem 

sklad soli BY par.č. 2892/2 výměra 350 m2 
adresa Bystřice n.P., Nádražní 470 

Žďár nad Sázavou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova Bystřice nad Pernštejnem 424 Cestmistrovství Bystřice nad 
Pernštejnem 

garáže a kotelna BY par.č. 2914 výměra 175 m2 
adresa Bystřice n.P. Nádražní 470 

Žďár nad Sázavou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova Bystřice nad Pernštejnem 470 Cestmistrovství Bystřice nad 
Pernštejnem 

dvoupodlažní administrativní budova, šatny a sociální zařízení 
pracovníkú(1.patro-byty) BY par.č. 2916, 2915/1, 2915/2 
výměra 396 m2 
adresa: Bystřice n.P. Nádražní 470 

Ždár nad Sázavou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na pozemkové parcele Město Žďár 5981 Cestmistrovství Žďár nad Sázavou sklad sezónní techniky, ZR, Jihlavská 1,k.ú. město ždár, par.č. 5981, výměra 
346 m2 
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Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

i Žďár nad Sázavou 

i Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Zdar nad Sázavou -

Zdar nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Zďar nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

( Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

i Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

(Žďár nad Sázavou 

i Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

(Žďár nad Sázavou 

i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
i příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

: příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
• Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
Dříspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
(příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba siínic Vysočiny, 

i příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

j příspěvková organizace 
krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

; příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

(příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

(příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
; příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na pozemkové parcele Město Žďár 5983 

budova na pozemkové parcele Město Žďár 5979 

budova na pozemkové parcele Město Žďár 5982 

budova Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou 1) 841 

budova na stavební parcele Ostrov nad Oslavou 354 

Cestmistrovství Žďár nad Sázavou 

Cestmistrovství Ždár nad Sázavou 

Cestmistrovství Žďár nad Sázavou 

Cestmistrovství Žďár nad Sázavou 

(budova na stavební parcele Ostrov nad Oslavou 355 

(budova na stavební parcele Sedliště u Jimramova 85 

budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1988 

(budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1994 

budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1995 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1999/3 Cestmistrovství Velké Meziříčí 

budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1999/2 

budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1989/4 

(Cestmistrovství Velké Meziříčí 

(Cestmistrovství Velké Meziříčí 

budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1997 

: budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1996 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1998 (Cestmistrovství Velké Meziříčí 

budova Velká Bíteš (Janovice) 146 ( Cestmistrovství Velké Meziříčí 

budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3813/4 Cestmistrovství Velké Meziříčí 

budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3813/3 ; Cestmistrovství Velké Meziříčí 

budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3813/6 Cestmistrovství Velké Meziříčí 

(budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3813/5 Cestmistrovství Velké Meziříčí 

: budova na pozemková parcele Bystřice nad 
(Pernštejnem 2918/4 

; budova na pozemková parcele Velké Meziříčí 3813/7 

budova na pozemková parcele Velké Meziříčí 3813/9 

mycí rampa, ZR. Jihlavská 1,k.ú. město ždár, par.č. 5983, výmt®; 

administrativní budova dopravy, dílny, garáže, ZR, Jihlavská 1, k.ú. Město' 
ždár, par.č. 5979, výměra 902 m2 
přístřešek sezónní techniky, ŽR,Jihlavská 1, k.ú. Město Zdar, par.č. 5982, 
výměra 380 m2 
administrativní budova ZR, Jihlavská 1, k ú. Město Žďár par.č. 5980, výměra 
659 m2 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela 
Ostrov nad Oslavou 354 

: budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela 
Ostrov nad Oslavou 355 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba, stavební 
parcela Sedliště u Jimramova 85 
sklad posypového materiálu (drti), garáže k.ú. Velká Bíteš par.č. 1988, 
výměra 254 m2, adresa Velká Bíteš, Kpt. Jaroše 146 
nocležna, garáže Velká Bíteš par.č. 1994, výměra 151 m2, adresa Velká 
Bíteš, Kpt. Jaroše 146 
garáže k.ú. Velká Bíteš par.č. 1995, výměra 146 m2, adresa: Velká Bíteš, 
Kpt. Jaroše 146 
garáže Velká Bíteš par.č. 1999/3, výměra 131 m2, adresa Velká Bíteš, Kpt. 
Jaroše 146 
sklad olejů a garáž osobního vozidla Velká Bíteš par.č. 1999/2, výměra 87 
m2, adresa Velká Bíteš, Kpt. Jaroše 146 
(sklad soli Velká Bíteš par.č. 1989/4, výměra 309 m2, dresa Velká Bíteš, 
Kpr. Jaroše 146 
montovna Velká Bíteš par.č. 1997, výměra 152 m2, adresa Velká Bíteš, Kpt. 
Jaroše 146 
dílna k.ú.Velká Bíteš par.č.1996, výměra 119 m2, adresa Velká Bíteš, 
KptJaroše 146 
garáže k.ú.VB parc.č. 1998, výměra 193 m2, adresa Velká Bíteš, kpt. 
Jaroše 146 
administrativní budova VB par.č. 1993, výměra 127 m2. adresa Velká Bíteš, 
kpt. Jaroše 146 
garáže, dílny, VM. par.c. 3813/4, výměra 616m2. adresa Velké Meziříčí, 
Fr.Stránecké 40 
administrativní budova, k.ú. VM, par.č. 3813/3, výměra 293 m2, adresa 
Velké Meziříčí, Fr. Stránecké 40 

budova na pozemková parcele Město Žďár 6842 

Cestmistrovství Bystřice nad 
Pernštejnem 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

Cestmistrovství Žďár nad Sázavou 

garáže,ocelokolna, k.ú. VM, par.č. 3813/6, výměra 415 m2, adresa Velké 
Meziříčí, Fr. Stránecké 40 
sklad, k.ú. VM, par.č. 3813/5, výměra 35 m2, adresa Velké Meziříčí, 
Fr.Stránecké 40 
Přístřešek sezónní techniky neobezděný BY par.č. 2918/4 výměra 295 m2 
adresa: Bystřice n.P. Nádražní 470 

Sklad soli, VM, par.č. 3813/7, výměra 359 m2, adresa Velké Meziříčí, Fr, 
Stránecké 40 
Mycí rampa, VM, par.č. 3813/9, výměra 162 m2. adresa Velké Meziříčí, 
Fr.Stránecké 40 
Sklad soli na ul. Brněnská, ZR, k.ú. Město Zdár, par.č. 6842, výměra 1170 
m2 
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i Žďár nad Sázavou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

budova na pozemková parcele Velká Bíteš 1999/5 Cestmistrovství Velké Meziříčí kotelna, sklad dopravních značek 

•Žďár nad Sázavou 

jžďár nad Sázavou 

i Žďár nad Sázavou 

:Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Ždár nad Sázavou 

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě 

Žďár nad Sázavou 

i Žďár nad Sázavou 

Ždár nad Sázavou 

(Žďár nad Sázavou 

; Domov pro 
organizace 
Domov pro 
organizace 
Domov pro 
organizace 
Domov pro 
organizace 
Domov pro 
organizace 
Domov pro 

i organizace 
Domov pro 
organizace 
Domov pro 
organizace 
Domov pro 
organizace 

seniory Mitrov, 

seniory Mitrov, 

seniory Mitrov, 

seniory Mitrov, 

seniory Mitrov, 

seniory Mitrov, 

seniory Mitrov, 

seniory Mitrov, 

seniory Mitrov, 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

příspěvková 

kanceláře, depozitář, dílny, sklad, garáž(5 objektů) 
Nové Město n/M 2 

Obytná budova domova pro seniory, Strážek (Mitrov) 1 

Sklad. Strážek (Mitrov) 2 

i Věžička, na stavební parcele Mitrov 3 

; Zahradní altán, na stavební parcele Mitrov 4 

Věžička, na stavební parcele Mitrov 6 

Dílna údržby, na stavební parcele Mitrov 57 

Chata, na stavební parcele IVlitrov 58 

Márnice, na stavební parceie Mitrov 65 

Skleník, na stavební parcele Mitrov 69 

Horácká galerie Nové Město na 
Moravě 

Domov pro seniory Mitrov 

Domov pro seniory Mitrov 

Domov pro seniory Mitrov 

Domov pro seniory Mitrov 

Domov pro seniory Mitrov 

• Domov pro seniory Mitrov 

: Domov pro seniory Mitrov 

; Domov pro seniory Mitrov 

Domov pro seniory Mitrov 

budova s číslem popisným, stavba občanského vybavení, pozemková 
parcela Nové Město na Moravě 464/1 

Skleník 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Zďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Ždár nad Sázavou 

, Domov pro seniory Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace 

Domov pro seniory Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace 

1 Domov Kamélie Křižanov, příspěvková 
organizace 
Domov Kamélie Křižanov, příspěvková 
organizace 

; Domov Kamélie Křižanov, příspěvková 
organizace 
Domov Kamélie Křižanov, příspěvková 
organizace 

i Domov Kamélie Křižanov, příspěvková 
organizace 
Domov Kamélie Křižanov, příspěvková 
organizace 
Domov Kamélie Křižanov, příspěvková 
organizace 
Domov Kamélie Křižanov, příspěvková 
organizace 

budova na pozemková parcele Velké Meziříčí 
; 5999/230, adresa Domov pro seniory Velké Meziříčí, 
Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí 

• budova na pozemková parceie Velké Meziříčí 6035/46, 
adresa Domov pro seniory Velké Meziříčí, Zdenky 
Vorlové 2160, Velké Meziříčí 

Hospodářská budova, na stavební parceie křižanov ÚSP Křižanov 
234/6 
Hospodářská budova, na stavební parcele Křižanov ÚSP Křižanov 
234/7 

Obytná budova, na stavební parcele křižanov 235/2 ÚSP křižanov 

Obytná budova zařízení- Zámek, křižanov 1 ÚSP křižanov 

: Hospodářské stavení - stáj v parku, na stavební parcele , ÚSP křižanov 
Křižanov 713 
Přístavba kuchyně, na stavební parcele křižanov 714 ÚSP Křižanov 

Antnína Štourače 848, 593 Óí Bystřice naď i Domov Kamélie Křižanov 
Pernštejnem. 
Antnína Štourače 847, 593 01 Bystřice nad Domov kamélie křižanov 
Pernštejnem. 

Garáže 2x 2 parkovací stání, prefabrikované prostorové železobetonové 
buňky, parkování služebních automobilů a sklad mobiliáře 

Zastřešený altán - přístřešek pro posezení na mobilních lavicích, jedná se o 
nevýrobní objekt. 

Objekt pro bydlení klientů zařízení. 

Jedná se o objekt zámku, kde se nachází obytné prostory pro klienty 
zažízení a administrativní a provozní zázemí organizace. 

Dvoupodlažní budova stravovacího provozu, spojená podzemním tunelem s 
hlavní budovou zámku 
objekt pro bydlení klientů zařízení, Rodinný dům pro 6 uživatelů. 

objekt pro bydlení klientů zařízení,Rodinný dům pro 6 uživatelů. 
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Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

íZďár nad Sázavou 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

j Žďár nad Sázavou 

i Žďár nad Sázavou 

i Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Zdár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Zdar nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

(Žďár nad Sázavou 

i Žďár naď Sázavou 

(Žďár nad Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
•Krajská správa a údržba 
příspěvková organizace 

i Krajská správa a údržba 
i příspěvková organizace 

silnic Vysočiny, 

silnic Vysočiny, 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a. údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

i příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a úďržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
! příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská sprava a údržba silnic Vysočiny, 

i příspěvková organizace 

budova na pozemkove parceie Město Ždár 5983 

budova na pozemkové parcele Město Žďár 5979 

budova na pozemkové parcele Město Zdár 5982 

Cestmistrovství Žďár nad Sázavou 

Cestmistrovství Ždár naď Sázavou 

Cestmistrovství Žďár nad Sázavou 

mycí rampa, ZR. Jihlavská 1,k.ú. město ždár, par.č. 5983,\r)n«S 

budova Žďár naď Sázavou (Žďár nad Sázavou 1) 841 Cestmistrovství Zdár nad Sázavou 

I budova na stavební parcele Ostrov nad Oslavou 354 

budova na stavební parceie Ostrov naď Oslavou 355 

i budova na stavební parcele Sedliště u Jimramova 85 

budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1988 

• budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1994 

budova na pozemkové parceie Velká Bíteš 1995 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

(budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1999/3 Cestmistrovství Velké Meziříčí 

(budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1999/2 

(budova na pozemkové parceie Velká Bíteš 1989/4 

( budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1997 

budova na pozemkové parceie Velká Bíteš 1996 

(budova na pozemkové parcele Velká Bíteš 1998 

(Cestmistrovství Velké Meziříčí 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

(Cestmistrovství Veiké Meziříčí 

(Cestmistrovství Velké Meziříčí 

(budova Velká Bíteš (Janovice) 146 

budova na pozemkové parcele Veiké Meziříčí 3813/4 

budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3813/3 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

Cestmistrovství Velké Meziříčí 

í budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3813/6 Cestmistrovství Velké Meziříčí 

budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3813/5 : Cestmistrovství Velké Meziříčí 

i budova na pozemková parcele Bystřice nad 
; Pernštejnem 2918/4 

Cestmistrovství Bystřice nad 
Pernštejnem 

administrativní budova dopravy, dílny, garáže, ZR, Jihlavská 1, k.ú. Nfe&c 
ždár, par.č. 5979, výměra 902 m2 

přístřešek sezónní techniky, ZR,Jihlavská 1, k.ú. Město Zdar, par.č. 5982, 
výměra 380 m2 
administrativní budova ZR. Jihlavská 1, k.ú. Město Žďár par.č. 5980, výměra 
659 m2 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela 
Ostrov nad Oslavou 354 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavební parcela 
Ostrov nad Oslavou 355 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba, stavební 
parcela Sedliště u Jimramova 85 
sklad posypového materiálu (drti), garáže k.ú. Velká Bíteš par.č. 1988, 
výměra 254 m2, adresa Velká Bíteš, Kpt. Jaroše 146 
nocležna, garáže Velká Bíteš par.č. 1994, výměra 151 m2, adresa Velká 
Bíteš, Kpt. Jaroše 146 
garáže k.ú. Velká Bíteš par.č. 1995, výměra 146 m2, adresa: Velká Bíteš, 
Kpt. Jaroše 146 
garáže Velká Bíteš par.č.1999/3, výměra 131 m2, adresa Velká Bíteš, Kpt. 
Jaroše 146 
sklad olejů a garáž osobního vozidla Velká Bíteš par.č. 1999/2, výměra 87 
m2, adresa Velká Bíteš, Kpt.Jaroše 146 
sklad soli Velká Bíteš par.č. 1989/4, výměra 309 m2, dresa Velká Bíteš, 
Kpr. Jaroše 146 
montovna Velká Bíteš par.č. 1997, výměra 152 m2, adresa Velká Bíteš, Kpt. 
Jaroše 146 
dílna k.ú.Velká Bíteš par.č.1996, výměra 119 m2, adresa Velká Bíteš, 
Kpt.Jaroše 146 
garáže k.ú.VB parc.č. 1998, výměra 193 m2, adresa Velká Bíteš, kpt. 
Jaroše 146 
administrativní budova VB par.č. 1993, výměra 127 m2, adresa Velká Bíteš, 
kpt. Jaroše 146 
garáže, dílny, VM, par.č. 3813/4, výměra 616m2, adresa Velké Meziříčí, 
Fr.Stránecké 40 
administrativní budova, k.ú. VM, par.č. 3813/3, výměra 293 m2, adresa 
Velké Meziříčí, Fr. Stránecké 40 
garáže,ocelokolna, k.ú. VM, par.č. 3813/6, výměra 415 m2, adresa Velké 
Meziříčí, Fr. Stránecké 40 
sklad, k.ú. VM, par.č. 3813/5, výměra 35 m2. adresa Velké Meziříčí, 
Fr.Stránecké 40 
Přístřešek sezónní techniky neobezděný BY par.č. 2918/4 výměra 295 m2 
adresa: Bystřice n.P. Nádražní 470 

(Žďár nad Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

(Žďár nad Sázavou 

(Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
i příspěvková organizace 

budova na pozemková parcele Velké Meziříčí 3813/7 Cestmistrovství Velké Meziříčí 

i budova na pozemková parcele Velké Meziříčí 3813/9 Cestmistrovství Velké Meziříčí 

Sklad soli, VM, par.č. 3813/7, výměra 359 m2, adresa Velké Meziříčí, Fr, 
Stránecké 40 

budova na pozemková parcele Město Žďár 6842 

Mycí rampa, VM, par.č. 3813/9, výměra 162 m2. adresa Velké Meziříčí, 
Fr.Stránecké 40 

Cestmistrovství Zdár nad Sázavou Sklad soli na ul. Brněnská, ZR, k.ú. Město Zdár, par.č. 6842, výměra 1170 
m2 
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Žďár nad Sázavou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, i budova na pozemková parcele Velká Bíteš 1999/5 Cestmistrovství Velké Meziříčí kotelna, sklad dopravních značek 
příspěvková organizace 

Žďár nad Sázavou Horácká galerie v Novém Městě na Moravě kanceláře, depozitář, dílny, sklad, garáž(5 objektů) Horácká galerie Nové Město na budova s číslem popisným, stavba občanského vybavení, pozemková 
Nové Město n/M 2 i Moravě i parcela Nové Město na Moravě 464/1 

Žďár nad Sázavou , Domov pro seniory Mitrov, příspěvková : Obytná budova domova pro seniory, Strážek (Mitrov) 1 s Domov pro seniory Mitrov 
organizace 

Žďár nad Sázavou Domov pro seniory Mitrov, příspěvková Sklad, Strážek (Mitrov) 2 Domov pro seniory Mitrov 
•organizace 

Žďár nad Sázavou Domov pro seniory Mitrov, příspěvková Věžička, na stavební parcele Mitrov 3 Domov pro seniory Mitrov 
:organizace 

(Žďár nad Sázavou (Domov pro seniory Mitrov, příspěvková iZahradní altán, na stavební parcele Mitrov 4 Domov pro seniory Mitrov 
organizace 

Žďár nad Sázavou Domov pro seniory Mitrov, příspěvková Věžička, na stavební parceie Mitrov 6 Domov pro seniory Mitrov 
organizace 

Žďár had Sázavou Domov pro seniory Mitrov, příspěvková Dílna údržby, na stavební parcele Mitrov 57 Domov pro seniory Mitrov 
organizace 

(Žďár nad Sázavou Domov pro seniory Mitrov. příspěvková Chata, na stavební parcele Mitrov 58 Domov pro seniory Mitrov 
(organizace 

(Žďár nad Sázavou Domov pro seniory Mitrov, příspěvková Márnice, na stavební parcele Mitrov 65 Domov pro seniory Mitrov 
organizace 

Žďár nad Sázavou Domov pro seniory Mitrov, příspěvková Skleník, na stavební parcele Mitrov 69 Domov pro seniory Mitrov Skleník 
(organizace 

Žďár nad Sázavou , Domov pro seniory Velké Meziříčí, budova na pozemková parcele Velké Meziříčí Garáže 2x 2 parkovací stání, prefabrikované prostorové železobetonové 
! příspěvková organizace i 5999/230, adresa Domov pro seniory Velké Meziříčí, buňky, parkování služebních automobilů a sklad mobiliáře 

Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí 

txx&r nad Sázavou : Domov pro seniory Veiké Meziříčí, budova na pozemková parcele Velké Meziříčí 6035/46, Zastřešený altán - přístřešek pro posezení na mobilních lavicích, jedná se o 
(příspěvková organizace adresa Domov pro seniory Velké Meziříčí, Zdenky nevýrobní objekt. 

Vorlové 2160, Velké Meziříčí 

Žďár nad Sázavou i Domov Kamélie Křižanov, příspěvková I Hospodářská budova, na stavební parcele křižanov ÚSP Křižanov 
organizace 234/6 

Žďár nad Sázavou Domov kamélie křižanov, příspěvková Hospodářská budova, na stavební parcele Křižanov ÚSP křižanov 
: organizace 234/7 

; Žďár nad Sázavou Domov Kamélie křižanov, příspěvková Obytná budova, na stavební parcele křižanov 235/2 ÚSP křižanov Objekt pro bydlení klientů zařízení. 
organizace 

Žďár nad Sázavou , Domov kamélie křižanov, příspěvková i Obytná budova zařízení- Zámek, Křižanov 1 ÚSP křižanov Jedná se o objekt zámku, kde se nachází obytné prostory pro klienty 
organizace zažízení a administrativní a provozní zázemí organizace. 

Žďár nad Sázavou Domov Kamélie křižanov, příspěvková Hospodářské stavení - stáj v parku, na stavební parcele ÚSP křižanov 
(organizace Křižanov 713 

Žďár nad Sázavou Domov Kamélie křižanov, příspěvková (Přístavba kuchyně, na stavební parcele křižanov 714 ÚSP Křižanov Dvoupodlažní budova stravovacího provozu, spojená podzemním tunelem s 
organizace hlavní budovou zámku 

Žďár nad Sázavou Domov Kamélie křižanov, přispevKova Antnína Štourače 848, 593 01 Bystřice nad Domov kamélie Křižanov objekt pro bydlení klientů zařízení, Rodinný dům pro 6 uživatelů. 
organizace Pernštejnem. 

Žďár nad Sázavou i Domov kamélie křižanov, příspěvková Antnína Štourače 847, 593 01 Bystřice nad i Domov kamélie křižanov objekt pro bydlení klientů zařízení,Rodinný dům pro 6 uživatelů. 
organizace ; Pernštejnem. 
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Žďár nad Sázavou 15omó7kamélie k^ :Ža Horou 2218/3^594 oTvelíi Meziříčir " Domov kamélie křižanov objekt pro bydlení klientů zařízení, Rodinný dům pro 6 uživatelů. 
organizace 

Ždár nad Sázavou Domov Kamélie Křižanov. příspěvková jZa Horou 2219/3. 594 01 Velké Meziřiči. Domov kamélie křižanov objekt pro bydlení klientů zařízení, Rodinný dům pro 6 uživatelů. 
(organizace 

Žďár naď Sázavou i Domov kamélie křižanov, příspěvková Osová Bítýška 292 a 293 Domov kamélie Křižanov 2 domy - vždy pro 6 uživatelů 
iorganizace l _ _ • 

(Žďár naď Sázavou i Domov Kamélie křižanov, příspěvková • Kadolec č. 71, 594 51 Křižanov Domov Kamélie křižanov Objekt pro bydlení klientů zařízení. Rodinný dům pro 6 uživatelů. 
organizace 

Žďár naď Sázavou (Domov kamélie Křižanov, příspěvková Na Zahrádkách 575, křižanov Domov Kamélie křižanov Objekt pro bydlení klientů zařízení. Rodinný dům pro 6 uživatelů, 
organizace 

IŽďár nad Sázavou i Domov kamélie křižanov, příspěvková ,Ha Zahrádkách 576, křižanov (Domov kamélie křižanov Objekt pro bydlení klientů zařízení. Rodinný dům pro 6 uživatelů, 
(organizace 

Domov pro osoby se zdravotním postižením +í Odlehčovací služba' 
DOZP pro 5 uživatelů + 1 OS, novostavba, p. č. 4528/15, LV 2716, 
novostavba 

Domov pro osoby se zďravotním postižením + terapie 
DOZP pro 6 uživatelů, novostavba, p. č. 2975/43, LV 2716, terapie s denní 
(místností, snoozelen 

Žďár naď Sázavou Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná budova na pozemkové parcele Město Žďár 6159 (přístavba školy, odborné učebny, školní jídelna, šatny, uL Dvořákova 404; 
(škola zdravotnická Žďár nad Sázavou (budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba občanského 

vybavení, pozemková parcela Město Žďár 6159 

j Žďár nad Sázavou I Střední zďravotnická škola a Vyšší oďborná (budova Žďár naď Sázavou (Žďár nad Sázavou 1) 404 škola - učebny, kanceláře, sborovny, knihovna, technické zázemí, Dvořákova 
(škola zdravotnická Žďár nad Sázavou 404: budova s číslem popisným, stavba občanského vybavení, pozemková 

parcela Město Žďár 6160 

Žďár naď Sázavou Střední zďravotnická škola a Vyšší oďborná : budova na pozemková parceie Nové Město na Moravě odborné učebny, šatny pro žáky - budova je v areálu nemocnice; 
škola zdravotnická Žďár nad Sázavou 2958/2 

jžďár nad Sázavou (Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, Na Výsluní 678, Velká Bíteš, 59501 
(příspěvková organizace 

(Žďár nad .Sázavou Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, ! Na Výsluní 677, Velká Bíteš, 59501 
příspěvková organizace 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

(Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Zdar nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3586/6 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

(Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
SKoia řemesel Velké Meziříčí 

(Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3586/8 

budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3600/17 

budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3596/6 

(budova Velké Meziříčí 363 

budova Velké Meziříčí 395 

budova Velké Meziříčí 1434 

Víceúčelová hala, Zahradní ul.; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, zemědělská stavba, pozemková parceia Velké Meziříčí 3586/6 

Skladovací hala oblouková, Zahradní ul.; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, zemědělská stavba, pozemková parcela Velké Meziříčí 3586/8 
/kolna/ 

sklad ND u staré dílny, Zahradní ul.; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, garál', pozemková parcela Velké Meziříčí 3600/17 /oblouková 
naia/ 

Garáže, Zahradní ul.; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, 
pozemková parcela Velké Meziříčí 3596/6 
školní budova, kuchyň, jídelna, Hcrnoměstská 35: budova s číslem 
popisným, objekt k bydlení, pozemková parcela Velké Meziříčí 348/1 /škola, 
přístavba jídelny/ 

Tělocvična DM 1, DM 1, garáže u DM, roď. domek, Hornoměstská 36; 
budova s číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, pozemková 
parcela Velké Meziříčí 702 /DIM I., domek/ 

stará dílna, Zahradní ul.; budova s číslem popisným, jiná stavba, pozemková 
parcela Velké Meziříčí 3600/15 /dílna/ 
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i Žďár nad Sázavou [Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

Žďár nad Sázavou 

ižďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

[Žďár nad Sázavou 

[Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

i Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

Žďár nad Sázavou 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
[škola řemesel Velké Meziříčí 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

: Gymnázium Velké Meziříčí 

budova na pozemkové parcele Veike Meziříčí 946 

budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 948 

budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 951 

budova Velké Meziříčí 697 

budova Velké Meziříčí 698 

budova Velké Meziříčí 855 

budova bez čp/če, čistící stanice Hornoměstská, 
parcela 349 

Budova školy, Velké Meziříčí 235,Sokolovská 27/235 i Gymnázium Velké Meziříčí 

škola - tělocvična HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí, U Světlé; budova bez čís 
popisného nebo evidenčního, objekt k bydlení, pozemková parcela Velké 
Meziříčí 946 

škola (pavilon) - učebny HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí, U Světlé; budova 
bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt k bydlení, pozemková parcels 
Velké Meziříčí 948 
škola - učebny - nová budova, U Světlé; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Velké 
Meziříčí 951 

domov mládeže, školní stravování - ubytování a stravování studentů HŠ 
Světlá a OA Velké Meziříčí, U Světlé; budova s číslem popisným, objekt k 
bydlení, pozemková parcela Velké Meziříčí 945 

vila - domov mládeže - ubytování studentů HS Světlá a OA Velké Meziříčí, U1 

Světlé; budova s číslem popisným, objekt k bydlení, pozemková parcela 
Velké Meziříčí 944 

škola - učebny - HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí, U Světlé; budova s číslem 
popisným, objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Velké Meziříčí 
950 

čistící stanice 

Budova školy, výuka, ul. Sokolovská 235; pozemková parcela Velké 
Meziříčí 1640 

Ždár nad Sázavou Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Hlavní budova Bystřice nad Pernštejnem 760 Gymnázium Bystřice nad 
Pernštejnem 

pozemková parcela Bystřice nad Pernštejnem 1831/1 

Ždár nad Sázavou 

[Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Zdár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola budova na pozemkové parcele Bystřice nad 
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem 904/3 
Pernštejnem 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola budova na pozemkové parcele Bystřice nad 
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem 184 
Pernštejnem 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola budova Bystřice nad Pernštejnem 343 
zemědělsko-technická Bystřice nad 
Pernštejnem 

vyšší odborná škola a Střední odborná škola budova Bystřice nad Pernštejnem 468 
[zemědělsko-technická Bystříce nad 
Pernštejnem 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola [budova Bystřice nad Pernštejnem 343 na pozemková 
zemědělsko-technická Bystřice nad parcele Bystřice nad Pernštejnem 904/6 
[Pernštejnem 

OU a Prš, Bystřice nad Per. 

svářecí škola a učebny - Dr. Veselého 343; Bystřice nad Pernštejnem 904/3 

domov mládeže + jídelna + Dr. Veselého 343; Bystřice nad Pernštejnem 184 

učebny + kabinety - Dr. Veselého 343; Bystřice nad Pernštejnem 903 

učebny + dílny - Kulturní ul. 468; Bystřice nad Pernštejnem 1960 

garážová stání - Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem 904/6 

Žďár nad Sázavou Gymnázium Vincence Makovského se Hlavní budova Nové Město na Moravě, Leandra Čecha Gymnázium N.Město na Moravě výuka, ulice Leandra Čecha 152; pozemková parcela Nové Město na Moravě 
sportovními třídami Nové Město na Moravě 152 218 

Žďár nad Sázavou Gymnázium Vincence Makovského se budova na pozemková parcele Nové Město na Moravě Dvojsklad pro technika na údržbu víceúčelového hřiště a ostatních pozemků 
sportovními třídami Nové Město na Moravě 221/4 gymnázia 
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Ždár nad slzavou Domov Kamélie Křižanov, příspěvková Ža Horou 2218/3, 594 01 Velké Meziříčí. Domov kamélie křižanov objekt pro bydlení klientu zařízení, Rodinný dům pro 6 uživatelů. 
organizace 

Ždár nad Sázavou Domov Kamélie křižanov, příspěvková Ža Horou 2219/3, 594 01 Velké Meziříčí. Domov Kamélie křižanov objekt pro bydlení klientů zařízení, Rodinný dům pro 6 uživatelů, 
i organizace 

Žďár naď Sázavou Domov Kamélie křižanov, příspěvková Osová Bítýška 292 a293 Domov Kamélie křižanov 2 domy-vždy pro 6 uživatelů 
organizace 

Žďár nad Sázavou i Domov kamélie křižanov, příspěvková i Kadolec č. 71, 594 51 křižanov Domov kamélie křižanov Objekt pro bydlení klientů zařízení. Rodinný dům pro 6 uživatelů. 
organizace 

Žďár nad Sázavou : Domov kamélie křižanov, příspěvková í Ňa Zahrádkách 575, křižanov ; Domov kamélie křižanov Objekt pro bydlení klientů zařízení. Rodinný dům pro 6 uživatelů, 
i organizace 

Žďár naď Sázavou : Domov Kamélie křižanov, příspěvková ; Ňa Zahrádkách 576, křižanov " Domov Kamélie křižanov ~ Objekt pro bydlení klientu zařízeni. Rodinný dum pro 6 uíivatelu. 
organizace 

Žďár nad Sázavou i Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, Na Výsluní 678, Velká Bíteš, 59501 Domov pro osoby se zdravotním postižením+1 Ódlehčovací služba 
příspěvková organizace DOZP pro 5 uživatelů + 1 OS, novostavba, p. č. 4528/15, LV 2716, 

novostavba 
Zdar naď Sázavou ; Domov bez zámku Náměšť naď Oslavou, Na Výsluní 677, Velká Bíteš, 59501 Domov pro osoby se zdravotním postižením •» terapie 

příspěvková organizace DOZP pro 6 uživatelů, novostavba, p. č. 2975/43, LV 2716, terapie s denní 
místností, snoozelen 

Žďár nad Sázavou i Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná I budova na pozemkové parcele Město Žďár 6159 : přístavba školy, odborné učebny, školní jídelna, šatny, uí Dvořákova 404; 
škola zdravotnická Žďár nad Sázavou budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba občanského 

vybavení, pozemková parcela Město Žďár 6159 

;Zďai nad Sázavou i Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná budova Žďár naď Sázavou (Žďár nad Sázavou 1)404 škola - učebny, kanceláře, sborovny, knihovna, technické zázemí, Dvořákova 
: škola zdravotnická Žďár nad Sázavou :404; budova s číslem popisným, stavba občanského vybavení, pozemková 

parcela Město Žďár 6160 
Žďár nád Sázavou Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná i budova na pozemková parcele Nové Město na Moravě odborné učebny, šatny pro žáky-budova je v areálu nemocnice; 

škola zdravotnická Žďár nad Sázavou 2958/2 

Ždár nad Sázavou i Hotelová škola Světlá a Střední odborná ; budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3586/6 Víceúčelová hala, Zahradní ul.; budova bez čísla popisného nebo 
škola řemesel Velké Meziříčí evidenčního, zemědělská stavba, pozemková parcela Velké Meziříčí 3586/6 

;Zďár nad Sázavou Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

: budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3586/8 Skladovací hala oblouková, Zahradní ul.; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, zemědělská stavba, pozemková parcela Velké Meziříčí 3586/8 
/kolna/ 

Zďar nad Sázavou Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

i budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3600/17 sklad ND u staré dílny, Zahradní ul.; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, garál', pozemková parcela Velké Meziříčí 3600/17 /oblouková 
hala / 

Žďár naď Sázavou Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

I budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 3596/6 Garáže, Zahradní ul.; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, 
; pozemková parcela Velké Meziříčí 3596/6 

Žďár nad Sázavou Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

i budova Velké Meziříčí 363 školní budova, kuchyň, jídelna, Hornoměstská 35; budova s číslem 
popisným, objekt k bydlení, pozemková parcela Velké Meziříčí 348/1 /škola, 
přístavba jídelny/ 

Žďár naď Sázavou Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

budova Velké Meziříčí 395 Tělocvična DM 1, DM 1, garáže u DM, rod. domek, Hornoměstská 36; 
budova s číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, pozemková 
parcela Velké Meziříčí 702 /DM I., domek/ 

Žďár naď Sázavou Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

budova Velké Meziříčí 1434 stará dílna, Zahradní ul.; budova s číslem popisným, jiná stavba, pozemková 
parcela Velké Meziříčí 3600/15 /dílna/ 
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Žďár nad Sázavou 

iZďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Zdar nad Sázavou 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná : budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 946 
škola řemesel Velké Meziříčí 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 948 
škola řemesel Velké Meziříčí 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná budova na pozemkové parcele Velké Meziříčí 951 
škola řemesel Velké Meziříčí 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná ; budova Velké Meziříčí 697 
škola řemesel Velké Meziříčí 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná i budova Velké Meziříčí 698 
i škola řemesel Velké Meziříčí 

škola - tělocvična HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí, U Světlé; budova bez čísla 
popisného nebo evidenčního, objekt k bydlení, pozemková parcela Velké 
Meziříčí 946 

škola (pavilon) - učebny HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí, U Světlé; budova 
bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt k bydlení, pozemková parcela 
Velké Meziříčí 948 

i škola - učebny - nová budova, U Světlé; budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Velké 
Meziříčí 951 

domov mládeže, školní stravování - ubytování a stravování studentů HŠ 
Světlá a OA Velké Meziříčí, U Světlé; budova s číslem popisným, objekt k 
bydlení, pozemková parcela Velké Meziříčí 945 

vila - domov mládeže - ubytování studentů HS Světlá a OA Velké Meziříčí, U 
Světlé; budova s číslem popisným, objekt k bydlení, pozemková parcela 
veiké Meziříčí 944 

i Žďár nad Sázavou 

ížďár nad Sázavou 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí 

budova Velké Meziříčí 855 

budova bez čp/če, čistící stanice Hornoměstská, 
i parcela 349 

škola - učebny - HŠ Světlá a OÁ Velké Meziříčí, U Světlé; budova s číslem 
popisným, objekt občanské vybavenosti, pozemková parcela Velké Meziříčí 
950 

čistící stanice 

Žďár nad Sázavou Gymnázium Velké Meziříčí Budova školy, Velké Meziříčí 235,Sokolovská 27/235 Gymnázium Velké Meziříčí Budova školy, výuka, ul. Sokolovská 235; pozemková parcela Velké 
Meziříčí 1640 

Zdár nad Sázavou Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Hlavní budova Bystřice nad Pernštejnem 760 Gymnázium Bystřice nad 
Pernštejnem 

pozemková parcela Bystřice nad Pernštejnem 1831/1 

Žďár nad Sázavou 

Zdar nad Sázavou 

iZďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Vyšší odborná škola a 
zemědělsko-technická 
Pernštejnem 

Střední odborná škola 
Bystřice nad 

Vyšší odborná škola a 
zemedělsko-technická 
Pernštejnem 

Vyssi odborná škola a 
zemedělsko-technická 
Pernštejnem 

Vyšší odborná škola a 
zemědělsko-technická 
Pernštejnem 

Střední odborná škola 
Bystřice nad 

Střední odborná škola 
Bystřice nad 

budova na pozemkové parcele Bystřice nad 
Pernštejnem 904/3 

budova na pozemkové parcele Bystřice nad 
Pernštejnem 184 

budova Bystřice nad Pernštejnem 343 

Střední odborná škola 
Bystřice nad 

budova Bystřice nad Pernštejnem 468 OU a Prš, Bystřice nad Per. 

Vyšší odborná škola a 
izemědělsko-technická 
Pernštejnem 

Střední odborná škola 
Bystřice nad 

budova Bystřice nad Pernštejnem 343 na pozemková 
parcele Bystřice nad Pernštejnem 904/6 

svářecí škola a učebny - Dr. Veselého 343; Bystřice nad Pernštejnem 904/3 

domov mládeže + jídelna + Dr. Veselého 343; Bystřice nad Pernštejnem 184 

učebny + kabinety - Dr. Veselého 343; Bystřice nad Pernštejnem 903 

učebny + dílny - Kulturní ul. 468; Bystřice nad Pernštejnem 1960 

garážová stání - Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem 904/6 

Zdar nad Sázavou Gymnázium Vincence Makovského se 
sportovními třídami Nové Město na Moravě 

Hlavní budova Nové Město na Moravě, Leandra Čecha Gymnázium N.Město na Moravě 
152 

výuka, ulice Leandra Čecha 152; pozemková parcela Nové Město na Moravě 
218 

Žďár nad Sázavou Gymnázium Vincence Makovského se 
i sportovními třídami Nové Město na Moravě 

budova na pozemková parcele Nové Město na Moravě 
221/4 

Dvojsklad pro technika na údržbu víceúčelového hřiště a ostatních pozemků 
gymnázia 
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Žďár nad Sázavou Gymnázium Vincence Makovského se 
sportovními třídami Nové Město na Moravě 

budova na pozemková parcele Nove iviesto na Moravě 
221/5 

výukový altán, celoďřevěný, střecha plechová - finský plech RUKK\, ̂  
výplně - polykarbonát, dveřní otvory - uzamykatelné předokenní žaluzie 

Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová , budova na pozemkové parcele Město Žďár 3390 VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou domov mládeže dívky + školní jídelna na ul. Študentská; budova bez čísla 
! škola Žďár nad Sázavou popisného nebo evidenčního, stavba občanského vybavení, pozemková 

parcela Město Ždár 3390 

Žďár naď Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová budova na pozemkové parcele Město Žďár 3393 VOŠ a SPŠ Žďár naď Sázavou dílny na ui. Studentská; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
i škola Ždár nad Sázavou stavba občanského vybavení, pozemková parcela Město Ždár 3393 

Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová i budova na pozemkové parcele Město Žďár 3391 VOŠ a SPŠ Žďár naď Sázavou domov mládeže chlapci na ul. Studentská; budova bez čísla popisného nebo 
iškola Žďár nad Sázavou evidenčního, stavba občanského vybavení, pozemková parcela Město Ždár 

- '' • 3391 
•Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová i budova Žďár naď Sázavou (Žďár naď Sázavou 1) 761 VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou škola na ulici Studentská; budova s číslem popisným, stavba občanského 

i škote Žďár nad Sázavou vybavení, pozemková parcela Město Žďár 3392 
i Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová , Budova školy na pozemkové parceie Město Žďár 7249 : SŠT Žďár nad Sázavou : škola, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou; pozemková parcela Město Žďár 

škola Žďár nad Sázavou 7249 (budova školy) 
i Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová budova dílen na pozemkové parcele Město Žďár 7250 SŠT Žďár naď Sázavou hala dílen, praktická výuka, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou; pozemková 

i škola Žďár nad Sázavou parcela Město Žďár 7250 (dílny a soc. přístavek) 
Žďár naď Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová i Budova internátu Žďár nad Sázavou 1, č. p. 762 : SŠT Žďár nad Sázavou domov mládeže, Komenského 8, Žďár nad Sázavou; pozemková parcela 

škola Žďár nad Sázavou : Město Žďár 1217 (domov mládeže) 
ižďár nad Sázavou ^Vyšší odborná škola a Střední průmyslová budova na pozemková parcele Město Žď'ár 6481 VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Stavba prefa garáže 

; škola Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou Dětský domov, Rovečné 40 1 Hospodářská budova na stavební parcele Rovečné 86 DD Rovečné Zděný zahradní altán se sedlovou střechou o rozměrech cca 5,5 x 4 metry 
na zahradě DD pro uskladnění kol a zahradního nářadí, Rovečné 86. 
Hodnota tohoto nemovitého majetku zahrnuta v celkové hodnotě hlavní 
budovy. 

Žďár nad Sazavou Dětský domov, Rovečné 40 Hlavní budova domova, Rovečné 40 DD Rovečné Budova Dětského domova, Rovečné 85/1 

•Sár nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na jbudova Nové Město na Moravě 295 SOŠaŠOU ďop.a síuž.,Ň.Město n.M areál-škoia, internát jídelna - ulice Bělisko 295; budova s číslem 
Moravě^ popisným,pozemková parcela Nové Město na Moravě 2033 

Žďár nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na budova na pozemkové parcele Petro vice u Nového svařovna el. obloukem; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
Moravě Města na Moravě 444 stavba, pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 444 

Žďár nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na budova na pozemkové parceie Petrovice u Nového dílna - zedníci; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
Moravě Města na Moravě 448 pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 448 

Žďár nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového dílna - mechanizátoři; 
Moravě i Města na Moravě 445 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, pozemková 

parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 445 

Zdár nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového přístřešek,garáže PTV6; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
I Moravě : Města na Moravě 456 stavba, pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 456 

Zďai nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového svařovan - plynu; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
i Moravě Města na Moravě 455 pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 455 
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Žďár nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na 
Moravě 

budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového 
i Města na Moravě 447 

jídelna, kuchyně; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 447 

: Žďár nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na 
Moravě 

: budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového 
Města na Moravě 454 

ocelokolna; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 454 

i Žďár nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na 
Moravě 

budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového 
Města na Moravě 452 

dílna - opraváři, truhláři; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 452 

Zdár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Střední odborná škola Nové Město na 
Moravě 

Střední odborná škola Nové Město na 
Moravě 

budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového 
: Města na Moravě 458/2 

budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového 
Města na Moravě 458/3 

čistička odpadních vod; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
stavba technického vybavení, pozemková parcela Petrovice u Nového Města 
na Moravě 458/2 

garáže, dílny OV; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 458/3 

Žďár nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na 
Moravě 

budova Nove Město na Moravě (Petrovice) 26 učebny odborného výcviku, dílny, kanceláře, internát, tělocvična; budova s 
ičíslem popisným, objekt lesního hospodářství, pozemková parcela Petrovice 
u Nového Města na Moravě 443 

i Žďár 

Žďár 

Žďár 

Ždár 

i Žďár 

j Žďár 

Žďár 

Žďár 

Žďár 

i Žďár 

Žď'ár 

,Žďár 

Žďár 

Žďár 

Žďár 

Žďár 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

nad Sázavou 

Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 

: Nemocnice Nové Město na Moravě, 
: příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 

. Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na 

! příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na 
příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na 
příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na 
příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na 
příspěvková organizace 

Moravě, 

Moravě, 

Moravě, 

Moravě, 

Moravě, 

Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 

budova Daňkovice č.p. 62, bytový dům 

budova Daňkovice č.p. 63, pavilon č. 3 

budova Daňkovice č.p. 65, pavilon ředitelství 

i budova Daňkovice č.p. 64, pavilon č. 2 

budova na stavební parcele Daňkovice 93, kyslíková 
stanice 
budova Daňkovice č.p. 66, správní budova 

budova Daňkovice č.p. 67, pavilon č. 1 

budova na stavební parcele Daňkovice 96, náhradní 
zdroje a trafostanice 
budova na stavební parcele Daňkovice 97,nevytápěný 
sklad 
budova na stavební parcele Daňkovice 105, náhradní 
zdroj 
budova na stavební parcele Daňkovice 106, vrátnice 

garáž na par.č.st. 130 

garáž na par.č.st. 126 

Nemocnice Nové 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové 
Sanatorium B.K. 
Nemocníce Nové 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové 
Sanatorium B.K. 

Město na Moravě • 

Město na Moravě -

Město na Moravě -

Město na Moravě -

Město na Moravě -

Město na Moravě -

Město na Moravě -

Město na Moravě -

Město na Moravě -

Město na Moravě -

budova na stavební parcele Daňkovice 131, COV 

Sklad materiálního zabezpečení, č.p. 617 

Sklady, č.p. 614 

Nemocnice Nové 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové 

Město na Moravě -

Město na Moravě -

Město na Moravě • 

Město na Moravě -

Město na Moravě 

Nemocnice Nove Město na Moravě 
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Žďár naď Sázavou Gymnázium Vincence Makovského se budova na pozemková parcele Nové Město na Moravě j výukový altán, celodřevěný. střecha plechová - finský plech RUk 
isportovními třídami Nové Město na Moravě ,221/5 i výplně-polykarbonát, dveřní otvory-uzamykatelné předokenní žaluit 

; Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová > budova na pozemkové parceie Město Žďár 3390 VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ďomov mládeže ďívky + školní jídelna na ul. Studentská; budova bez čísla 
i škola Žďár nad Sázavou popisného nebo evidenčního, stavba občanského vybavení, pozemková 

parcela Město Žďár 3390 

! Žďár naď Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová ; budova na pozemkove parcele Město Žďár 3393 VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou dílny na ul. Studentská; budova bez 6ÍšÍa~j^^srŤéholíebo"e^ďteričn"(ho~ 
škola Žďár nad Sázavou stavba občanského vybavení, pozemková parcela Město Žďár 3393 

Žďár naď Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová budova na pozemkové parcele Město Žďár 3391 VOŠ a SPŠ Žďár naď Sázavou domov mládeže chlapci na u\. Studentská; 
iškola Žďár nad Sázavou evidenčního, stavba občanského vybavení, pozemková parcela Město Žďár 

- '' 3391 

Žďár naď Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová budova Žďár naď Sázavou (Žďár nad Sázavou 1) 761 VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou škola na ulici Studentská; budova s číslem popisným, stavba občanského i 
škola Žďár nad Sázavou vybavení, pozemková parcela Město Žďár 3392 

; Žďár naď Sázavou Vyšši odborná škola a Střední průmyslová Budova školy na pozemkové parceie Město Ždár 7249 SŠT Žďár naď Sázavou škola, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou; pozemková parcela Město Ždár 
Iškola Žďár nad Sázavou 7249 (budova školy) 

Ždár naď Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová budova dílen na pozemkové parcele Město Žďár 7250 :SŠT Žďár naď Sázavou hala dílen, praktická výuka, Strojírenská 6, Žď'ár naď Sázavou; pozemková 
i škola Žďár nad Sázavou parcela Město Žďár 7250 (dílny a soc.přístavek) 

Žďár naď Sázavou íVyšší odborná škola a Střední průmysiová : Budova internátu Žďár naď Sázavou 1, č. p. 762 SŠT Žďár naď Sázavou domov mládeže, Komenského 8, Žďár nad Sázavou; pozemková parcela 
škola Žďár nad Sázavou Město Žďár 1217 (domov mládeže) 

Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová budova na pozemková parcele Město Ždár 6481 VOŠ a SPŠ Ždár nad Sázavou Stavba preta garáže 
škola Ždár nad Sázavou 

Ždár naď Sázavou Dětský domov, Rovečné 40 : Hospodářská budova na stavební parcele Rovečné 86 ĎD Rovečné Zděný zahradní altán se sedlovou střechou o rozměrech cca 5,5 x 4 metry 
na zahradě DD pro uskladnění kol a zahradního nářadí, Rovečné 86. 
Hodnota tohoto nemovitého majetku zahrnuta v celkové hodnotě hlavní 
budovy. 

Žďár naď Sázavou ! Dětský domov, Rovečné 40 i Hlavní budova domova, Rovečné 40 i DD Rovečné i Budova Dětského domova, Rovečné 85/1 

;Žtfár nad Sázavou ; Střední odborná škola Nové Město na 
i Moravě 

Žďár nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na 
Moravě 

budova Nové Město na Moravě 295 SOŠaSOU dop.a služ.,N.Město n.M areál - škola, internát, jídelna - ulice Bělisko 295; budova s číslem 
popisným,pozemková parcela Nové Město na Moravě 2033 

; budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového 
i Města na Moravě 444 

svařovna el. obloukem; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 444 

Žďár nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na 
Moravě 

i budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového 
Města na Moravě 448 

dílna - zedníci; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 448 

Zdar nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Střední odborná škola Nové Město na 
Moravě 

j budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového 
Města na Moravě 445 

dílna - mechanizátoři; 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, pozemková 
parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 445 

i Střední odborná škola Nové Město na 
Moravě 

budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového 
Města na Moravě 456 

přístřešek,garáže PTV6; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 456 

i Žďár naď Sázavou i Střední odborná škola Nové Město na budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového svarovan - plynu; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
Moravě Města na Moravě 455 pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 455 
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i Žďár naď Sázavou : Střední odborná škola Nové Město na budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového 
i Moravě Města na Moravě 447 

i Žcfár nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového 
Moravě * Města na Moravě 454 

! Žďár naď Sázavou Střední odborná-škola Nové Město na budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového 
i Moravě Města na Moravě 452 

;Žďár nad Sázavou Střední odborná škola Nové Město na budova na pozemkové parcele Petrovice u Nového 
Moravě j Města na Moravě 458/2 

: Žďár naď Sázavou Střední odborná škola Nové Město na budova na pozemkové parceie Petrovice u Nového 
Moravě ; Města na Moravě 458/3 

Žďár naď Sázavou Střední odborná škola Nove Město na budova Nové Město na Moravě (Petrovice) 26 
Moravě 

Ždár nad Sázavou í Nemocnice Nové Město na Moravě, ! budova Daňkovice č.p. 62, bytový dům 
příspěvková organizace 

i Žďár naď Sázavou : Nemocnice Nové Město na Moravě, j budova Daňkovice č.p. 63, pavilon č. 3 
příspěvková organizace 

Žďár naď Sázavou Nemocnice Nové Město na Moravě, budova Daňkovice č.p. 65, pavilon ředitelství 
•příspěvková organizace 

; Žďár naď Sázavou : Nemocnice Nové Město na Moravě, : budova Daňkovice č.p. 64, pavilon č. 2 
příspěvková organizace 

i Žďár naď Sázavou Nemocnice Nové Město na Moravě, ! budova na stavební parcele Daňkovice 93, kyslíková 
příspěvková organizace stanice 

Žďár nad Sázavou i Nemocnice Nové Město na Moravě, I budova Daňkovice č.p. 66, správní budova 
příspěvková organizace 

Žďár naď Sázavou ; Nemocnice Nové Město na Moravě, budova Daňkovice č.p. 67. pavilon č. 1 
příspěvková organizace 

Žďár naď Sázavou : Nemocnice Nové Město na Moravě, budova na stavební parcele Daňkovice 96, náhradní 
příspěvková organizace zdroje a trafostanice 

Žďár nad Sázavou i Nemocnice Nové Město na Moravě, budova na stavební parcele Daňkovice 97,nevytápěný 
příspěvková organizace sklad 

:Žďár naď Sázavou i Nemocnice Nove Město na Moravě, budova na stavební parcele Daňkovice 105, náhradní 
příspěvková organizace zdroj 

; Žďár nad Sázavou I Nemocnice Nove Město na Moravě, ; budova na stavební parcele Daňkovice 105, vrátnice 
: příspěvková organizace 

: Žďár naď Sázavou I Nemocnice Nové Město na Moravě, ; garáž na par.č.st. 130 
příspěvková organizace 

Žďár naď Sázavou i Nemocnice Ňové Město na Moravě, i garáž na par.č.st. 126 
příspěvková organizace 

Žďár naď Sázavou Nemocnice Nové Město na Moravě, budova na stavební parcele Daňkovice 131, ČOV 
příspěvková organizace 

Žďár nad Sázavou Nemocnice Ňové Město na Moravě, Sklad materiálního zabezpečení, č.p. 617 
příspěvková organizace 

Žďár naď Sázavou I Nemocnice Ňové Město na Moravě, : Sklady, č.p. 614 
příspěvková organizace 
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jídelna, kuchyně: budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 447 

ocelokolna; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 454 

dílna - opraváři, truhláři; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 452 

čistička odpadních vod; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 
stavba technického vybavení, pozemková parcela Petrovice u Nového Města 
na Moravě 458/2 

garáže, dílny OV; budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, 
pozemková parcela Petrovice u Nového Města na Moravě 458/3 

učebny odborného výcviku, dílny, kanceláře, internát, tělocvična; budova s 
číslem popisným, objekt lesního hospodářství, pozemková parcela Petrovice 
u Nového Města na Moravě 443 

; Nemocnice Nové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Ňové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové Město na Moravě • 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Ňové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Ňové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Ňové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové Město na Moravě -. 
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Ňové Město na Moravě-

i Sanatorium B.K. 
Ňemocnice Ňové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Ňemocnice Ňové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Ňemocnice Ňové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Ňové Město na Moravě 
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Žďár naď Sázavou I Ňemocnice Ňové Město na Moravě, Pavilon záchranné služby, č.p. 607 
příspěvková organizace 

Žďár naď Sázavou Nemocnice Ňové Město na Moravě, Kotelna a dílny údržby, č.p. 615 
příspěvková organizace 

;Žďár nad Sázavou , Nemocnice Ňové Město na Moravě, Pavilon dětského oddělení, č.p. 734 
příspěvková organizace 

Žďár naď Sázavou Nemocnice Ňové Město na Moravě, i Pavilon interních oborů, č.p. 605 
příspěvková organizace 

Ždár naď Sázavou Ňemocnice Ňové Město na Moravě, Radiodiagnostika a stravovací blok, č.p. 604 
•příspěvková organizace 

; Žďár naď Sázavou : Ňemocnice Ňové Město na Moravě, budova na pozemková parcele č. 2949 Ňové: Město na 
příspěvková organizace Moravě, č.p. 603 

Žďár naď Sázavou Ňemocnice Ňové Město na Moravě, Transfůzní stanice, č.p. 616 
• příspěvková organizace 

Ždár nad Sázavou Nemocnice Nové Město na Moravě. Pavilon vstupní a výdejna léků, č.p. 608 
příspěvková organizace 

Žďár naď Sázavou !Nemocnice Ňové Město na Moravě, Pavilon centrálních laboratoří, č.p. 602 
i příspěvková organizace 

Žďár nad Sázavou Nemocnice Nové Město na Moravě. Pavilon ODN. TRN a kožní. č.p. 601 
příspěvková organizace 

Ždár nad Sázavou Nemocnice Nové Město na Moravě. Pavilon ODN, č.p. 600 
í příspěvková organizace 

Žďár naď Sázavou Nemocnice Nové Město na Moravě, Pavilon chirurgických oborů a COS, č.p. 603, parcela č. 
: příspěvková organizace 2955 

Žďár nad Sázavou Nemocnice Nové Město na Moravě, Sklad plynu na p. č. 2956/2 
• příspěvková organizace 

Žďár naď Sázavou Nemocnice Ňové Město na Moravě, ; Pavilo ředitelství nemocnice, č.p. 610 
příspěvková organizace 

; Žďár naď Sázavou Nemocnice Ňové Město na Moravě, Pavilon gynekologický, č.p. 611 
příspěvková organizace 

Žďár nad Sázavou Nemocnice Ňové Město na Moravě, Trafostanice na p. č. 2956/7 
příspěvková organizace 

• Žďár naď Sázavou 1 Ňemocnice Ňové Město na Moravě, Světlík podchodu na p. č. 2956/9 
• příspěvková organizace 

•Žďár nad Sázavou Ňemocnice Ňové Město na Moravě, ; Budova lékárny a trfostanice, č.p. 612 
; příspěvková organizace 

: Žď'ár naď Sázavou j Ňemocnice Ňové Město na Moravě, Ubytovna O KAL, č.p. 309 
příspěvková organizace 

Ždár naď Sázavou Nemocnice Ňové Město na Moravě, garáž na par.č. st. 129 
příspěvková organizace 

Žďár nad Sázavou Nemocnice Ňové Město na Moravě, i garáž na par.č.st. 128 
příspěvková organizace 

Žď'ár nad Sázavou Ňemocnice Ňové Město na Moravě, garáž na par.č.st. 127 
; příspěvková organizace 

Žďár naď Sázavou Zdravotnická záchranná služba Kraje Výjezdová základna Velká Bíteš 
Vysočina, příspěvková organizace 

Ňemocnice Nové Město na Moravě 

Ňemocnice Ňové Město na Moravě 

• Nemocnice Nové Město na Moravě 

i Ňemocnice Nové Město na Moravě 

Ňemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě pavilon operačních sálů 

Nemocnice Ňové Město na Moravě 

Nemocnice Ňové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Ňové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Ňemocnice Ňové Město na Moravě pavilon chirurgických oborů 

i Ňemocnice Ňové Město na Moravě 

Ňemocnice Ňové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Ňové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Ňové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Ňové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Ňové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
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• Žďár nad Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

Žďár naď Sázavou 

•Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 

Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
•příspěvková organizace 
• Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
; příspěvková organizace 
Nemocníce Ňové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
•Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 

; příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 

• Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocníce Ňové Město na Moravě, 

• příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 

• příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
příspěvková organizace 
Nemocnice Ňové Město na Moravě, 
^příspěvková organizace 

Zdravotnická záchranná služba Kraje 
Vysočina, příspěvková organizace 

Pavilon záchranné služby, č.p. 607 

Kotelna a dílny údržby, č.p. 615 

Pavilon dětského oddělení, č.p. 734 

Pavilon interních oborů, č.p. 605 

1 Řadiodiagnostika a stravovací blok, č.p. 604 

budova na pozemková parcele č. 2949 Nové Město n 
Moravě, č.p. 603 
Transfůzní stanice, č.p. 616 

Pavilon vstupní a výdejna léků, č.p. 608 

Pavííon centrálních laboratoří, č.p. 602 

Pavilon ODN, TRN a kožní, č.p. 601 

Pavilon ODN, č.p. 600 

Pavilon chirurgických oborů a COS, č.p. 603; parcela 
2955 
Sklad plynů na p. č. 2956/2 

Pavilo ředitelství nemocnice, č.p. 610 

; Pavilon gynekologický, č.p. 611 

Trafostanice na p. č. 2956/7 

; Světlík podchodu na p. č. 2956/9 

Budova lékárny a trfostanice, č.p. 612 

: Ubytovna O KAL. č.p. 309 

garáž na par.č. st. 129 

garáž na par.č.st. 128 

garáž na par.č.st. 127 

Výjezdová základna Velká Bíteš 
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: Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Ňové Město na Moravě 

Nemocnice Ňové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě pavilon operačních sálů 

Ňemocnice Ňové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravé pavilon chirurgických oborů 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocníce Ňové Město na Moravě 

Ňemocnice Nové Město na Moravě 

Ňemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Ňové Město na Moravě 

• Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nemocnice Nové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 
Ňemocnice Ňové Město na Moravé -
Sanatorium B.K. 
Nemocnice Ňové Město na Moravě -
Sanatorium B.K. 

Košíkov 85, 595 01 Velká Bíteš 
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