Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

94. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1723/23 a p.č.
1723/29 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy
s omezujícími podmínkami
Anotace
Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1723/23 a p.č. 1723/29 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR-Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna s omezujícími a
sankčními podmínkami pro město Brno, na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva s
omezujícími podmínkami č. BP-21/120.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí 1. skutečnosti, že:
- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl
statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami,
- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný
majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo
jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu
10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN)
pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni
právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového
předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či
nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického
práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku
obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny
zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s
výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném
rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně
prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)
- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do
31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně
plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se
sankcí 2.000,‑ Kč za porušení uvedeného závazku,
- na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň,
2. neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních
ustanovení do tohoto návrhu smlouvy,
2. schvaluje

bezúplatné nabytí
pozemků
p.č. 1723/23 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 111 m2, v k.ú. Bystrc
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p.č. 1723/29 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 152 m2, v k.ú. Bystrc
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do
vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími
podmínkami, která tvoří přílohu č. ........... tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna projednala na schůzi č. R8/207 dne 16.03.2022 a doporučila Zastupitelstvu
města Brna ke schválení.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

vedoucí odboru - Majetkový odbor
28.3.2022 v 12:22
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
22.3.2022 v 08:42
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Důvodová zpráva
Orgánům města je předkládán k projednání materiál ve věci bezúplatného nabytí pozemků v k.ú.
Bystrc uvedených v návrhu usnesení z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna
na základě smlouvy s omezujícími a sankčními ustanoveními pro město Brno, a to s ohledem na
neměnný postoj ÚZSVM ohledně uvádění omezujících a sankčních ustanovení do návrhů smluv.
Popis pozemků
Nabyvatel bere na vědomí, že převáděný majetek se nachází v území, kterým je řešena jedna z variant
komunikace D43 (dříve R43), uvedená v Územně analytických podkladech Jihomoravského kraje, není
tedy vyloučeno, že převáděný majetek bude dotčen výhledovým záměrem dopravní stavby.
Dle upraveného návrhu nového územního plánu jsou pozemky situované v ploše určené pro dopravní
infrastrukturu. Nadále se předpokládá, že pozemky budou součástí veřejného prostranství.
Pozemky jsou situované mezi komunikací Obvodová a tělesem tramvajové trati u zastávky Přístaviště
a jsou součástí veřejných prostranství. Na pozemcích se nachází parková úprava a násypný svah mezi
tramvajovou tratí.
Pozemek p.č. 1723/29 v k.ú. Bystrc bude ve správě městské části Brno – Bystrc dle čl. 22 Statutu města
Brna. Pozemek p.č. 1723/23 v k.ú. Bystrc ve správě Dopravního podniku města Brna, a.s.
Vlastnické právo k předmětným pozemkům se bezúplatně převádí z důvodu veřejného zájmu, v souladu
s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. BP-21/120 je platně uzavřena okamžikem schválení
příslušným ministerstvem podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb. Smlouva nabývá účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Město Brno se v případě uzavření smlouvy v podobě, v jaké byla ze strany ÚZSVM navržena, zaváže
mj. pozemky využívat ve veřejném zájmu a nevyužívat je ke komerčním či jiným výdělečným účelům,
nepronajímat je ani nepřenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný
majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
ÚZSVM bude v případě uzavření smlouvy oprávněn kdykoli během zmíněné desetileté lhůty
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany města dodržovány a město bude povinno
k tomu poskytnout ÚZSVM odpovídající součinnost.
Dále bude statutární město Brno zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou
zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném
zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku. Lhůta, po kterou je statutární město
Brno povinno tyto informační zprávy podávat, není ve smlouvě výslovně uvedena a lze pouze nepřímo
dovodit, že tak bude pravděpodobně po dobu 10 let, která byla sjednána pro omezení ohledně využití
převáděných pozemků pouze ve veřejném zájmu a bez možnosti jejich pronájmu, komerčního či jiného
výdělečného využití.
Další omezující ustanovení spočívá v závazku města Brna po dobu 10 let od právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit ani nezatížit ve
prospěch třetí osoby převáděný majetek, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny převáděného
majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné
dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku - s výjimkou smluvního zatížení
věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení
a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě.
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Z tohoto důvodu bude nutné v budoucnu, pokud vznikne pochybnost, že by některá konkrétní činnost
ve vztahu k převáděnému majetku mohla znamenat porušení omezujících ustanovení, obrátit se vždy
s dotazem na ÚZSVM, který se k tomuto konkrétnímu případu vyjádří.
U předmětných pozemků se nepředpokládá, že by byly pozemky využity k jinému účelu, než jak je
dosud využíván, a za tímto účelem jsou ze strany ÚZSVM převáděny.
Návrhy města Brna na úpravu formulace omezujících podmínek v návrhu smlouvy nebyly ze
strany ÚZSVM akceptovány, ÚZSVM trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do
tohoto návrhu smlouvy a požaduje projednání majetkových dispozic na základě smlouvy o
bezúplatném převodu v podobě, v jaké byly ze strany ÚZSVM navrženy. Městu bylo ze strany
ÚZSVM sděleno, že v případě, pokud město již teď ví, že by omezující ustanovení nebylo
schopno dodržet, má možnost nabýt pozemky do svého vlastnictví na základě kupních smluv,
které žádné omezující podmínky ohledně dispozice s pozemky obsahovat nebudou.
Závěr:
S ohledem na výše uvedené a za účelem dosažení majetkoprávního vypořádání předmětných
pozemků, na kterých je situována veřejná zeleň, je navrhováno schválit bezúplatné nabytí předmětných
pozemků, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami uvedené v materiálu.
V případě bezúplatného nabytí pozemků bude nutné po dobu 10 let respektovat ze strany
statutárního města Brna veškerá omezující ustanovení v přiloženém návrhu smlouvy a statutární
město Brno bude každoročně podávat ÚZSVM informační zprávy ohledně předmětných
pozemků o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu. Pokud vznikne pochybnost,
že by některá konkrétní činnost ve vztahu k převáděným pozemkům mohla znamenat porušení
omezujících ustanovení, bude nezbytné obrátit se vždy s dotazem na ÚZSVM, který se k tomuto
konkrétnímu případu vyjádří.
Komise majetková R8/KM/74 na svém zasedání konaném dne 24.02.2022 projednala materiál pod
bodem 74/11:
Hlasování: 9 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Ing. Havelka

p. Janíček

Mgr. Leder

Ing. Boleslav

Mgr. Nevrkla

Mgr. Haluza

p. Šafařík

omluven

pro

pro

omluven

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Rada města Brna R8/207. na své schůzi konané dne 16.03.2022 projednala materiál pod bodem
č. 67:
Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr.
Vaňková

pro

Ing. Trllo

Ing. Pokorný

Ing. Vašina

Bc. Doležal

Usnesení bylo přijato.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-----

pro

pro
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Stanoviska dotčených orgánů:
OÚPR MMB - dle upraveného návrhu nového územního plánu jsou pozemky situované v ploše určené
pro dopravní infrastrukturu. Nadále se předpokládá, že pozemky budou součástí veřejného prostranství.
Pozemky jsou situované mezi komunikací Obvodová a tělesem tramvajové trati u zastávky Přístaviště
a jsou součástí veřejných prostranství.
OÚPR MMB nemá z územního hlediska námitek k bezúplatnému nabytí pozemků p.č. 1723/23 a p.č.
1723/29 v k.ú. Bystrc z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna.
OŽP MMB - pozemky tvoří plochu veřejné zeleně (tráva a keře) mezi chodníky při ul. Obvodová, jsou
dotčeny inž. Sítěmi (poklop, skříň) a navazují na pozemek p.č. 1727/40, v k.ú. bystrc, který je v majetku
statutárního města Brna.
OŽP MMB doporučuje bezúplatný převod pozemků p.č. 1723/23 a p.č. 1723/29 v k.ú. Bystrc z vlastnictví
ČR-ÚZSVM do vlastnictví SMB pro scelení plochy stávající zeleně.

MČ Brno–Bystrc – Rada městské části Brno-Bystrc na schůzi 8/34 Rady MČ Brno-Bystrc konané dne
16.11.2021 schválila usnesení: souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků p.č. 1323/23 a p.č. 1323/29
v k.ú. Bystrc do majetku statutárního města Brna, souhlasí s budoucí správou pozemku p.č. 1723/29
v k.ú. Bystrc. U pozemku p.č. 1723/23 v k.ú. Bystrc provádí údržbu Dopravní podnik města Brna, a.s.

Strana 6 / 13

Pozemky p.č. 1723/23 a p.č. 1723/29
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Pozemky p.č. 1723/23 a p.č. 1723/29
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5't640tBt2021-HMU'l
Cj. :

UZSVM/B/3770 5t2021 -HMU 1

Ceski republika - 0iad pro zastupov6ni st5tu ve v6cech majetkovfch
se sldfem RaSinovo nAbieli 390142, Nov6 M€sto, 128 00 Praha 2,
za kterou prAvn6 jednb Mgr. David ZAk, ieditel odboru Hospodaieni s majetkem st6tu
na zSkladd Piikazu gener6lniho ieditele e.612019 v platn6m zn6nl
Uzemni oracoviSt6 Brno
odbor Hospodaieni s majetkem st6tu, Piikop 11, 602 00 Brno
teo: 69797111
(dale jen ,,pievodce")

Statut5rni m6sto Brno
se sidlem Dominik6nske n6m6st[ 19611 , 602 00 Brno
kter6 zastupuje JUDr. Mark6ta VaikovS, prim6torka
vedouci Majetkov6ho odboru
k podpisu smlouvy opr5vn6na
povefeni
ze dne 16. 4.2018, e.j. MMB/163407/2018
Magistratu m6sta Brna, na zdkladd
ICO: 449927 85, DIC: C2449927 85
bankovni spojeni: 06et 6islo 1112462221O800
(d5le jen,,nabyvatel")

uzavirali podle $ 22 zlkona 6. 219|2OOO Sb., o majetku deske republiky a jejim vystupov6ni
v pr6vnich vztazich, v platn6m zn6ni (d6le jen,,z5kon d. 21912000 Sb.") a $ 1746 a $ 2055 a n5sl.
z6kona 6.8912012 Sb., obdanskf z6konik, v platn6m zn6ni (d6le jen ,,z{kon 6,.8912012 Sb.") tuto

SMLOUVU O BEZUPLATNEM PNCVOOU
VLASTNICKEHO PRAVA K NEMOVITYM VECEUI

s oMEzuJiciwlr PoDMlurnur
e. BP - 21t120
ct.

1.

l.

eeskd republika je vlastnikem niZe uvedenfch nemovitfch v6cl:
Pozemky:
parcela Eislo'. 1723123, druh pozemku: ostatni plocha, zp[rsob vyuZiti: jin6 plocha,
parcela tislo'. '1723129, druh pozemku: ostatnl plocha, zp0sob vyuZiti: jin6 plocha,

.
o

zapsan6 na listu vlastnictvi d. 60000, pro kat. izemi Bystrc, obec Brno, v katastru
nemovitosti veden6m KatastrSlnim iiadem pro Jihomoravsk)? kraj, Katastr5lnim pracoviStem
Brno - m6sto.
(d6le jen ,,piev6ddnf majetek").

2.

Oiad pro zastupov6ni st6tu ve v6cech majetkovfch je na z6klade Ohle5eni o pfislusnosti
hospodaiit s majetkem st6tu 6.j. UZSVM/8i34669/2008-HMSO ze dne 30. 10. 2008, piislu3nf
s piev6d6nfm majetkem hospodaiit, a to ve smyslu $ 9 z6kona d. 219/2000 Sb.
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ct. il.
1.

Pfevodce touto smlouvou bez0platne pievAdi nabyvatell vlastnick6 pr6vo k piev6d6n6mu
majetku se v5emi soud6stmi (trvale porosty na pozemku parc. t,. 1723129) a nabyvatel je do
sv6ho vfludn6ho vlastnictvi pfijima.

2"

Vlastnick6 prSvo k pievSddnemu majetku se bezriplatnd piev6di z dftvodu veiejn6ho z5jmu,
v souladu s ust. S 22 odst. 3 z6kona i,. 21912000 Sb. Na piev6d6n6m majetku se nachazi
vefejn6 zelefi.

c. Nabyvatel prohlasuje, Ze se sezndmil s fakticklim stavem pieved6neho majetku.

et.
1.

rrr.

Pfevodce i nabyvatel shodn6 prohla5uji, 2e jim nejsou znAmy Zadne skutednosti, kter6
by uzavfeni t6to smlouvy br5nily.
Nabyvatel bere na v6domi, 2e piev5d6nli majetek m&Ze blt dotden, se v5emi souvisejicimi
dopady, vedenim inZenirskich siti, kdy v piipad6 pochybnosti ohlednd uloZeni in2enyrsklich
bliZSi informace jednotlivi (v (vahu piichdzejici) spr6vci
slti poskytnou nabyvateli
'
inZenfrsklch siti.
Nabyvatel bere na vddomi, Ze piev6d6n! majetek se nachAzi v izemi, kterytm je ieSena
jedna z variant komunikace D43 (diive R43), uvedend v Uzemne analytickich podkladech
Jihomoravsk6ho kraje, neni tedy vyloudeno, Ze pievdd6n! majetek bude dot6en vlihledovfm
z6m6rem dopravni stavby.

4.

Pievodce prohlaSuje, 2e mu neni zn{mo, Ze by na piev6d6n6m majetku v6zla n6jak5 dal5i
omezeni, zavazky di pr6vni vady.

ct. tv.
1.

Nabyvatel se zavazuje o pievAd6n! majetek iednC pedovat a uZivat jej pouze k (del&m
uvedenfm v 01. ll. odst. 2. t6to smlouvy. V piipad6 pievodu pievedeneho majetku z d0vodu
veiejn6ho z6jmu nelze pievSd6nf majetek vyuZlvat ke komerdnim 6i jinfm vfd6le6nfm
ridelirm, nelze jej pronajimat ani pienechat do pachtu ani takov6 nakl6d6ni strpet. Toto
omezeni se sjedn6v6 na dobu 10 let od pr6vnich 0dinkt vkladu vlastnick6ho pr6va dle t6to
smlouvy do katastru nemovitosti.
Nebude-li nabyvatel piev6d6nf majetek vyuZlvat ve veiejn6m z5jmu v souladu s ustanovenim
01. ll. odst. 2. t6to smlouvy, anebo bude-li piev6d6nf majetek vyuZiv6n ke komerdnlm di jinfm
vld6lednfm (dehim, anebo budeJi piev6d6n! majetek pronajimdn di pienech6n do pachtu,
nebo bude takov6 naklSdSni trp6no, zaplati nabyvatel pievodci smluvni pokutu ve vf5i 10 %
ceny zji5tdn6, kterou piev6d6n! majetek m6l ke dni prdvnich tidinktl z6pisu vlastnick6ho
preva do katastru nemovitosti dle tehdy platn6ho cenov6ho piedpisu a pievodci rovn6Z
vznikne pr5vo na odstoupeni od t6to smlouvy. Smluvni pokutu lze ulo2it i opakovan6, a to za
kaZd6 poru3eni jak6koli smluvni povinnosti uveden6 v odst. 1. ve vztahu ke kaZd6 jednotliv6
piev6d6n6 nemovit6 veci uvedene v et. t. V piipad6 opakovanE uloZen6 smluvni pokuty musl
pievodce nabyvateli vZdy pisemn6 ozn6mit, Ze bylo zji5t6no poru5eni smluvni povinnosti
a termin, do kdy m6 blt toto poru3eni smluvni povinnosti odstrandno. V piipad6, 2e nebude
v tomto terminu poru6eni smluvnl povinnosti nabyvatelem odstrangno, bude smluvni pokuta
uloZena ooakovan6.

Nabyvatel se zavazuje, 2e po dobu uvedenou vdt. tv. odst. 1. t6to smlouvy, tj. po dobu
10 let od pr6vnich ridink0 vkladu vlastnick6ho pr6va dle t6to smlouvy do katastru nemovitosti
nepievede (ani z disti), iinak nezcizi ani nezatl2i ve prosp6ch tteti osoby piev5d6nf maietek.
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V piipad6 poru5eni tohoto z5vazku se nabyvatel zavazuje zaplatit pievodci smluvni pokutu
ve vf5i ceny tohoto pievdddn6ho majetku obvykl6 v dan6m mist6 a dase v dob6 poruSeni
zAvazku, nejm6n6 viak ve vfsi ceny zji5t6n6 dle cenov6ho ptedpisu platn6ho ke dni nabyti
pievdd6n6ho majetku nabyvatelem. Uhradou teto smluvni pokuty z6vazek nepiev6st, jinak
nezcizit ani nezatiZit pievdd6nf majetek zanik5.

4.

Nabyvatel je v5ak opr6vn6n pievdddnf majetek v nezbytn6m rozsahu smluvn6 zatiZit v6cnlim
biemenem pro ti6ely ziizeni, provozu a [drZby sit6 technick6ho vybaveni a veiejn6
prosp65n6 stavby, popiipad6 k zaji5t6ni nezbytn6ho piistupu vlastnika k jeho stavb6.

5-

Uhradu smluvnlch pokut dle odst. 2. a 3. tohoto 6l6nku provede nabyvatel ve lhfrt6 15 dnfi
ode dne, kdy bude k zaplaceni smluvni pokuty pievodcem plsemn6 vyzv6n (tj. ode dne, kdy
mu vlizva k 0hrad6 bude dorudena).

6.

Bude-li zji5t6ni smluvni pokuty dle odst. 2. nebo dle odst. 3. tohoto dl6nku spojeno s ndklady

na vypracov6ni znaleck6ho posudku, piipadn6 s jinfmi ildeln6 vynaloZen!mi ndklady,
zavazqe se nabyvatel uhradit ityto n6klady, a to ve lhrlt6 15 dnt pot6, kdy bude k jejich
zaplaceni pievodcem pisemn6 vyzv6n.

7.

Pievodce 1e opravndn kdykoliv b6hem lhrlty stanoven6 v 01. lV. odst. 1. kontrolovat, zda jsou
vsechny omezujicl podminky ze strany nabyvatele dodrZov5ny a nabyvatel je povinen k tomu
pievodci poskytnout odpovidaj ici souEinnost.

8.

Nabyvatel je povinen vZdy do31. 1. ndsledujiciho roku piedat pfevodci pravdivou a iplnou
pisemnou zpr6vu o pln6ni podminek souvisejlcich s pfevodem z d0vodu veiejn6ho z6jmu
(viz Cl. ll. odst. 2.) za rok piedchErzejici, tj. zpr5vu o zachov5ni a rozvoli aktivit, ktere jsou
ve veiejn6m zAjmu a k jehoZ zachovAni se nabyvatel v t6to smlouve zaveza\ apod.
Za poru5enl tohoto zSvazku uhradi nabyvatel pfevodci smluvni pokutu ve vfSi 2 000,- Kd,
a to ve lh0t6 15 dn0 pot6, kdy bude k jejimu zaplaceni pievodcem pisemn6 vyzv6n.

9.

Odstoupeni od t6to smlouvy pievodcem se nedotyk6 povinnosti nabyvatele zaplatit pen6Uita
plneni, na jejich2 0hradu dle t6to smlouvy vznikl pievodci n6rok do data [dinnosti odstoupenl.

od smlouvy musi bit v pisemn6 form6 a nablivS rldinnosti dnem dorudeni
nabyvateli. Odstoupenlm se zAvazky z t6to smlouvy ruii od pod5tku a smluvni strany si vr6ti
v5e, co si splnily, krom6 pene2itich pln6ni, na jejichZ thradu vznikl pievodci n6rok do data
ri6innosti odstoupeni.

10. Odstoupeni

6r. v.

1.

Vlastnick6 pr5vo k piev6d6n6mu majetku nablv6 nabyvatel zSpisem do katastru nemovitosti.
OkamZikem pr6vnich (dink0 z6pisu na nabyvatele piechineji veSker6 pr6va a povinnosti
spojen6 s vlastnictvim a u2ivdnim piev5d6n6ho majetku.

2.

Smluvni strany se dohodly, 2e n5vrh na vklad vlastnick6ho pr6va dle t6to smlouvy do katastru
nemovitosti pod5v5 pievodce.

3. Pokud by pilsluinlim katastrelnim fiadem byl n6vrh na z6pis vlastnick6ho pr6va

k pievAdCn6mu majetku dle t6to smlouvy pro nabyvatele pravomocnd zamitnut, idastnici t6to
smlouvy se zavazuji k soucinnosti sm6iujici k napln6ni vile obou smluvnich stran.

6r. vr.

1.

je

platnd uzaviena okamZikem schv6leni piislu5nlm ministerstvem podle
ustanoveni g 22 z{kona 6. 2 1 9/2000 Sb.

Smlouva
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smlouva nabliva f.innosti dnem. yv.efeln6{ v registru smruv
v souradu se zakonem
c.340/201s sb., o zvrditnich podmink6c"h,:einnoJnLtterici,
smtuv a o registru smluv (zikon o registru smluv), ve zn6ni pozddjsich
"miuv,-uveieliouaii'ie"nto
pieOpis0,- - '
Pievodce zaSre tuto smrouvu sprdvci registru smruv k
uveiejn6ni bez zbyte6n6ho odkradu,
nejpozd6ji vsak do 30 dnir od pratn6ho uzavieni smrouvy. er6vooce
pi"oJ nrow"i"iilorr"o
podre g 5 0dst,
zSkona d,. 340/2015 sb., o registru
:jy:i"jldri""Trouvy-v-registru.snrruv
smruv, ve zneni pozd6jsich piedpisO, jako potirzeni skutednosti,
:" .rnioru" n"ovr, ieiino.ti.

i

4.

[d:l{ uveiejn6ni v registru
lig,
neobsahuje Zddn6 obchodni

smluv smluvni strany navz em prohlasuji, 2e smrouva

tajemstvi.

Smluvnl strany berou na v6domi, Ze jsou sv]?,mi projevy
vdz6ny od okamZiku podpisu t6to
smtouvy.
o.

smluvni strany se dohodry, 2e neni-ri v t6to smrouv6 stanoveno jinak,
iidi
a povinnosti smruvnlch stran zdkonem d,. ggr2012so. a ratonem
e. 21gl2000 sb.

7.

Smluvnl strany se dohodty,
zm€ny a
t6to smlouvy jsou moZn6 pouze
= 0boust
_Jil6!:fl
pisemnou formou, v podobd
-doptriky
rannc uzavientch,'
vzestupn6 disrovanfch dodatk0
smlouvy.

se

prSva

8.

P-opfatkov6 a dafiov6 povinnosti spojen6 s touto
smlouvou se iidi piistuinli mi prevnimi
piedpisy.

9

Tato smlouva je vyhotovena v p6ti stejnopisech. pievodce
obdr2i dv6 vyhotoveni, jedno
vyhotoveni obdr2i nabyvater, je-dno vyhotoveni bude
urdeno pro pri.tugne- m-inisterstvo
a Jedno vyhotoveni bude pouzito k zdpisu vrastnick6ho pri"" ;ilJ;;
do' ratastru
nemovitosti.

10. Nedifnou souddsti t6to smrouvy je dorozka dre
zdkona d,.
ziizen[), ve znin[ pozd6j5ich piedpisO.
11.

l2}rzooo sb., o obcich (obecni

smfuvni strany prohraiuji, z.g tuto smrouvu
.uzaviery svobodn6 a v62n6, nikoriv zpiinuceni
nebo omylu. Na dfikaz toho piipojuji sv6 vtastnorudni
pooprsy.

V Brn6

dne

V Brn6 dne

deski republika - 0iad pro zastupovani
stetu ve vdcech majetkovich

6r.

o""iJ

"'

Zar,

ieditel odboru
Hospodaieni s majetkem stdtu

vedouci Majetkov6ho odboru
Magistrdtu m6sta Brna

Piifoha: Dolozka dre z6kona 6- lz$r2ooo sb., o obcich (obecni
ziizeni), ve zn6ni pozd6jSich

piedpis0.
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DOLOZKA
ve smyslu ust. S 4t zakona e. 128/2000 Sb.,
o obcich (obecni zlizeni), ve zn6ni pozdij5ich piedpis0

Statut6rni m6sto Brno prohlaiuje, 2e ve6ker6 podminky podmiiujic( platnost pr6vn(ho jedn5ni
mesta byly splndny v souladu s ust. $ 41 z6kona t. 12812000 Sb., o obcich (obecni ziizenl),
ve zn6ni pozd6j5ich piedpistt.

t.

1723123 (hodnota v i6etni
Bez0pfatn6 nabyti pfevad6n6ho majetku, a to pozemku parc.
evidenci 62 160,00 K6) a pozemku parc. t,. 1723129 (hodnota v tidetni evidenci 85 120,00 K6),
v5e v k. ri. Bystrc, obec Brno, z vlastnictvi eesk6 republiky do vlastnictvi statut6rniho mdsta Brna,
vdetnd souhlasu m6sta s podminkami uvedenyimi v Cl. lV. t6to smlouvy, bylo schv6leno na

zaseddni Zastupitelstva mesta Brna d. ... ... ... ... ... ... ....... , konan6m dne ......................., bod

V Brn6 dne

vedouci Majetkov6ho odboru
MagistrAtu m6sta Brna
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