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

95. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 592/7 v k.ú.
Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s
omezujícími podmínkami
Anotace
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 592/7 v k.ú. Bohunice 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-21/129.

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 nemovité věci 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 místní komunikace III. třídy a chodník, menší
část pozemku tvoří plochy veřejné zeleně a zpevněná plocha
2. neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních
ustanovení do tohoto návrhu smlouvy,
2. schvaluje

bezúplatné nabytí
pozemku
p.č. 592/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 127 m2, v k.ú.
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Bohunice,
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 nemovité věci s omezujícími
podmínkami, která tvoří přílohu č. ........... tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna projednala na schůzi č. R8/209 dne 23.03.2022 a doporučila Zastupitelstvu
města Brna ke schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

vedoucí odboru - Majetkový odbor
28.3.2022 v 12:23
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
25.3.2022 v 09:36
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Důvodová zpráva
Úvod
Orgánům statutárního města Brna je předkládán k projednání materiál ve věci bezúplatného nabytí
pozemku v k.ú. Bohunice uvedeného 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 pozemku
Předmětný pozemek se nachází místní komunikace III. třídy a chodník ve vlastnictví statutárního města
Brna, která částečně slouží k nezpoplatněnému veřejnému parkování, menší část pozemku tvoří plochy
zeleně s trvalými porosty, vše při ulici Vohnoutova.
Nabyvatel bere na vědomí, že k předmětnému pozemku byla zřízena věcná břemena:
1) Zřizování a provozování vedení – distribuční elektrizační soustava zemního kabelového vedení NN,
v rozsahu GP č. 1415-41/2014, pro EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
IČO: 28085400, smlouvou o zřízení věcného břemene úplatnou, č.j. UZSVM/B/27696/2018-HSP1
ze dne 17.7.2018. Právní účinky zápisu ke dni 21.8.2018.
2) Zřizování a provozování vedení – kabelové vedení NN, v rozsahu GP č. 1671-64/2019,
pro EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, smlouvou o zřízení
věcného břemene úplatnou, č.j. UZSVM/B/21905/2020-HMU1 ze dne 6.8.2020. Právní účinky
zápisu ke dni 7.9.2020.
Správu a údržbu místní komunikace bude vykonávat BKOM, a.s.
Správu a údržbu zpevněných ploch a veřejné zeleně bude vykonávat městská část Brno-Bohunice
dle čl. 22 Statutu města Brna.
Vlastnické právo k předmětnému pozemku 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, a v souladu s § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. BP-21/129 je uzavřena okamžikem podpisu poslední
smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 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. pozemek využívat ve veřejném zájmu a nevyužívat jej ke komerčním či jiným výdělečným účelům,
nepronajímat jej 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 pozemku 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
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převáděného pozemku pouze ve veřejném zájmu a bez možnosti jeho 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.
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 předmětného pozemku se nepředpokládá, že by byl pozemek využit k jinému účelu, než jak je dosud
využíván, a za tímto účelem je ze strany ÚZSVM převáděn.
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 pozemek do svého vlastnictví na základě kupní smlouvy,
která žádné omezující podmínky ohledně dispozice s pozemkem obsahovat nebude.
Závěr:
S ohledem na výše uvedené a za účelem dosažení majetkoprávního vypořádání předmětného
pozemku, na kterém se nachází místní komunikace III. třídy a chodník, menší část pozemku tvoří plochy
veřejné zeleně a zpevněná plocha, je navrhováno schválit bezúplatné nabytí předmětného pozemku,
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 nemovité
věci s omezujícími podmínkami uvedené v materiálu.
V případě bezúplatného nabytí pozemku 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 předmětného
pozemku o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu. Pokud vznikne pochybnost,
že by některá konkrétní činnost ve vztahu k převáděnému pozemku 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/75 na svém zasedání konaném dne 17.03.2022 projednala materiál pod
bodem 75/19:

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

omluven

pro

Ing. Havelka

p. Janíček

Mgr. Leder

Ing. Boleslav

Mgr. Nevrkla

Mgr. Haluza

p. Šafařík

Ing. Trllo

Ing. Pokorný

Ing. Vašina

Bc. Doležal

Hlasování.:8 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel
Členové komise majetkové Rady města Brna hlasováním doporučili ke schválení.
Usnesení bylo přijato.

pro

nepřítomen

pro
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Rada města Brna R8/209. na své schůzi konané dne 23.03.2022 projednala materiál pod bodem
č. 46:

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 10 členy.

pro

pro

pro

-----

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Stanoviska dotčených orgánů:

•

OÚPR MMB - nemá z územního hlediska námitek k bezúplatnému nabytí vlastnického práva z
vlastnictví ČŘ-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
Brna i za předpokladu omezujících podmínek

•

BKOM a.s. – doporučuje nabytí pozemku do vlastnictví statutárního města Brna.

•

MČ Brno-Bohunice – stanovisko vyžádáno
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Pozemek p.č. 592/7, k.ú. Bohunice
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© TopGis, s.r.o., datum snímkování: 3. 3. 2021, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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Pozemek p.č. 592/7 k.ú. Bohunice
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52718t8t2021-HMU1
ei. : uzsvM/B/38522t2021 -HMU 1

CeskS republika - Ufad pro zastupovini stitu ve v6cech majetkovfch
se sldlem Rasinovo nAbfezi 390142. Nov6 M6sto. 128 0O P'aha 2
za kterou pr6vnd jedn5 Mgr. David Zaf, feOitet odboru Hospodafeni s majetkem st6tu
na zdkladd Piikazu generSlniho ieditele a. 612019 v platn6m zn6ni
Uzemni oracovi5t6 Brno
odbor Hospodaieni s majetkem stdtu, Piikop 11, 602 00 Brno
ICO: 69797111
(dile jen ,,pievodce")
a

Statutarni mdsto Brno
se sidlem Dominik6nske n6m6sti 1961'l, 602 00 Brno
zastoupen6 JUDr. Mark6tou Vafrkovou, primatorkou
vedouci Majetkov6ho odboru
k podpisu smlouvy oprdvn6na
pov6ieni
ze dne 16.4.2018, d.j. MMB/16340712018
Magistr6tu m6sta Brna, na z5klad6
teo: 44992785, Ci|e: C24,4992785
bankovni spojeni: 0det 6islo 11124622210800
(d6le jen,,nabyvatel")

uzavirli podle $ 22 zdkona d. 21SI2OOO Sb., o majetku eeske republiky a jejim vystupov6ni

v pr5vnich vztazich, v platn6m zn€ni (d6le jen ,,z6kon d. 219|2OOO Sb.") a $ 1746 a $ 2055 a nasl.
z6kona d. 8912012 Sb., obianskf z6konik, v platn6m zn6ni (d6le jen ,,z6kon i.8912012 Sb.") tuto

SMLOUVU O BEZUPLATNEM PREVODU
VLASTNICKEHO PRAVA K NEMOVITE VECI

s oM EzuJicilvrr PoDMirurnur
6. BP - 21t129
ct.

1

.

t.

eesk6 republika je vlastnikem niZe uveden6 nemovit6 v6ci:
Pozemek:
parcela 6islo:59217, druh pozemku: ostatni plocha, zp[rsob vyuziti: ostatni komunikace

.

zapsan! na listu vlastnictvi d. 60000, pro kat. fzemi Bohunice, obec Brno, v katastru
nemovitostl veden6m Katastr6lnim iiadem pro Jihomoravskf kraj, Katastr6lnim pracovi5t6m
Brno - m6sto.
(d6le jen ,,piev5d6nf majetek")

2.

je na zSklade ust. $ 29 z6kona
E.2O1|2OO2 Sb., o Uiadu pro zastupoveni st6tu ve v6cech majetkovlich, ve zndni pozd6j5ich
piedpis0 piisluSnf s pievdd6nlm majetkem hospodaiit, a to ve smyslu $ 9 z5kona
Oiad pro zastupovdni st6tu ve v6cech majetkovfch

6. 21912000 Sb.
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it.
1.

tl.

Pievodce touto smlouvou bezrlplatn6 piev6di nabyvateli vlastnick6 pr5vo k pievdddn€mu
majetku, se viemi soudastmi (trval6 porosty), a nabyvatel je do sv6ho vylu6n6ho vlastnictvi
prilimd.

Vlastnick6 prSvo k pievdd6n6mu majetku se bezriplatn6 pievAdi z d[tvodu veiein6ho zdjmu,
v souladu s ustanovenlm S 22 odst. 3 z6kona d.219/2000 Sb. a v souladu s $ 9 zdkona
6. 1311997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platnem zn6ni. Na piev6d6n6m majetku se
vlastnictvl nabyvatele, kterS 6estedne slouZi
nachAzi mistni komunikace
k nezpoplatnenemu veiejn6mu parkovAni; men5i 6ast pozemku tvoii plochy zelen6 s trvalfmi
porosty.

ve

Nabyvatel prohlaSuje, Ze se seznemil s faktickfm stavem pievdrd6n6ho majetku.

ct.
1.

ttt.

Pievodce i nabyvatel shodnd prohlaSuji, 2e jim neisou zn6my Z6dn6 skutednosti, kter6 by
uzavieni t6to smlouvy br6nily.
Nabyvatef bere na vddomi, Ze k piev6d6n6mu majetku bylo ziizeno v6cn6 biemeno ziizovAni
a provozoveni vedenl distribuenl elektrizaini soustava zemniho kabelov6ho vedeni NN,
v rozsahu GP 6. 1415 4112014, pro EG.D, a.s.., Lidick6 '1873136, derndr Pole, 602 00 Brno,
leo: 28085400, smlouvou o ziizeni v6cneho biemene riplatnou, d.j. UZSVM/B/27696/2018HSPI ze dne 17 . 7 . 20'18. PrAvni ridinky z5pisu ke dni 21. 8. 2018.

-

Nabyvatef bere na v6doml, 2e k pievAd5n6mu majetku bylo ziizeno v6cn6 biemeno ziizov6ni
6412019,
kabelov6 vedeni NN, v rozsahu GP 6. 1671
orovozovdni vedeni
pro EG.D, a.s.., Lidickd 1873136, eernd Pole, 602 00 Brno, leo: 28085400, smlouvou
o ziizeni v6cn6ho biemene iplatnou, 6.j. UZSVM/Bi21905/2020-HMU1 ze dne 6.8.2020.
PrAvni itinky zdpisu ke dni 7. 9. 2020.

a

4.

-

-

Nabyvatef bere na vddoml,2e pievddany majetek mit2e by| dotden, se vSemi souvisejicimi
dopady, i vedenim dalsich inzenirskich siti, kdy v piipad6 pochybnosti ohledn6 uloZenl
inZenfrskfch siti poskytnou nabyvateli bliZSi informace jednotlivi (v 0vahu piich{zqici)
spr6vci inZenfrskfch siti.
Pfevodce prohlaSuje, Ze mu neni znemo,2e by na pfevedCn6m majetku vAzla n6jak6 dalSi
omezeni, zavazky di prevni vady.

cl. tv.
1.

Nabyvatel se zavazuje o pievdd€nf majetek fddnd pedovat a u2lvat jei pouze k fdelt]m
uvedenlm v Cl. ll. odst. 2. t6to smlouvy. V piipade pievodu piev6d6n6ho majetku z divodu
veiejn6ho z6jmu nelze pfevddeny majetek vyuzivat ke komerdnim di jinfm vfd6lednfm
66eltm, nelze jej pronajimat ani pienechat do pachtu, ani takove nakl6d6ni strp6t. Toto
omezenl se sjedn6v6 na dobu 10 let od pr6vnich r,idink0 vkladu vlastnickeho pr6va dle t6to
smlouvy do katastru nemovitosti.
Nebude-li nabyvatel piev6d6nf majetek vyuzivat ve veiejn6m zdjmu v souladu s ustanovenlm
et. ll. odst. 2. t6to smlouvy, anebo bude-li pievdddnf majetek vyuZivdn ke komerdnim dijinjTm
vid6le6nym ri6el[rm, anebo bude-li pievAd6n! majetek pronajim5n 6i pienech6n do pachtu,
nebo bude takov6 naklad6ni trp6no, zaplatl nabyvatel pievodci smluvni pokutu ve v!.i 15 %
z ceny obvykl6 piev6d6n6ho majetku ke dni prSvnich ti6ink0 vkladu vlastnick6ho pr6va
z
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nabyvatele k pievdd€n6mu majetku do katastru nemovitosti a pievodci rovn62 vznikne pr6vo
na odstoupeni od t6to smlouvy. Pakli2e by nebylo moZn6 vfSi smluvni pokuty stanovit
zpisobem uvedenim v pfedchozi vCtd, zaplati nabyvatel pievodci smluvnl pokutu ve vfsi 15
o/o z cen! zji5t6ne dle oceiovaciho piedpisu platn6ho
ke dni pr5vnich rldinkt vkladu
vlastnickeho pr6va nabyvatele k pievdd6n6mu majetku do katastru nemovitosti. Smluvni
pokutu fze ulo2it i opakovan6, a to za ka2d6 poru5eni jak6koli smluvnl povinnosti uveden6
v odst. 1. V piipad6 opakovan6 ulo2en6 smluvni pokuty musi pfevodce nabyvateli vzdy
pisemnd oznamit, Ze bylo zji5t6no porusenl smluvnl povinnosti a termin, do kdy m6 blit toto
poru5eni smluvni povinnosti odstran6no. V piipad6, 2e nebude vtomto terminu poruieni
smluvnI povinnosti nabyvatelem odstran6no, bude smluvni pokuta ulozena opakovan6.
Nabyvatel se zavazuje, 2e po dobu uvedenou v el. lV. odst. 1. t6to smlouvy, tj. po dobu lO let
od prSvnich tidinki vkladu vlastnick6ho pr5va dle t6to smlouvy do katastru nemovitosti
nepievede (ani z dAsti), jinak nezcizi ani nezati|i ve prosp6ch tieti osoby piev5ddnf majetek.
V piipad6 poru5eni tohoto zivazku se nabyvatel zavazuje zaplatit pfevodci smluvnl pokutu ve
v1i5i ceny tohoto pievdd6n6ho majetku obvykl6 v dan6m mist6 a ease v dobe poru5eni
zevazku, nejm6n6 v5ak ve v1i5i ceny zji5tene dle cenov6ho piedpisu platn6ho ke dni nabyti
pievdd6n6ho majetku nabyvatelem. Uhradou t6to smluvni pokuty zavazek nepiev6st, jinak
nezcizit ani nezatiait piev5ddn! majetek zanik6.
4. Nabyvatel je viak opr6vn6n piev5d€njr majetek v nezbytn6m rozsahu smluvn6 zatiZit v6cnfm
biemenem pro Udely ztizeni, provozu a fdrZby sitd technick6ho vybaveni a veiejn6
prosp63n6 stavby, popfipad6 k zajiStdni nezbytn6ho piistupu vlastnika k jeho stavb6.

Za poru5enf povinnosti nabyvatele dle t6to smlouvy nebude povaZoveno, pokud rozsah

plochy pievSd6n6ho majetku u2ivan6 ke komerdnfm di jinfm vfd6le6nfm Odel0m bude pouze
omezeny a v rodnim prim6ru, vypodten6m dle n5sledujiciho vzorce, nebude provdddn na
pfo5e v6t5i neL 2O o/o celkov6 plochy piev6ddn6ho majetku.
Suma [Ar;

fuos/aoo]

B-C

-

100 < 20%

kde !daje ve vzorci znamenaj[:

eorsoo

plocha nemovitosti z celkove vyuziteln6 plochy nemovitosti vyuzita konkretni den
Ar
":
kalendAFniho
roku ke komerenim 6ijinlm vld6ledn!m rideh]m (v m2)
Suma [Ar,

B
C
o.

7.

Aseraee]

soucet A za vsechny kalendeini dny kalendafniho roku (v m2)
celkova vyuzitelna plocha nemovitosti (v m2)
celkovy poCet dnt kalendainiho roku (tj. 365 resp. 366 v pfechodnem roce)

Uhradu smluvnich pokut dle odst. 2. a 3. tohoto 6l6nku provede nabyvatel ve lh0t6 15 dn0
ode dne, kdy bude k zaplaceni smluvni pokuty pievodcem pisemn6 vyzven (tj. ode dne, kdy
mu vyzva k fhrad6 bude dorudena).
Bude-li zji5t6ni smluvni pokuty dle odst. 2. nebo dle odst. 3. tohoto dl6nku spojeno s n6klady

na vypracov6ni znaleck6ho posudku, piipadn6 s jinlimi 0deln6 vynaloZen!mi n6klady,
zavazule se nabyvatel uhradit ityto n6klady, a to ve lh&t6 15 dnrl pot6, kdy bude k jejich
zaplaceni pievodcem pisemn6 vyzvdn.

8.

Pievodce je opr6vn6n kdykoliv do uplynuti doby 10 let od prSvnich 06inkfi vkladu vlastnick6ho
prdva dle teto smlouvy do katastru nemovitosti a ddle po n6sledujicich 365 kalend5inich dni
po uplynuti teto doby kontrolovat, zda jsou, resp. byly vSechny omezujici podminky ze strany
nabyvatele dodrZov5ny a nabyvatel je povinen k tomu pievodci poskytnout odpovidajlci
soudinnost, zejmena umoZnit pievodci Setieni na mist6 a na vyzvu pievodce mu piedloZit
poZadovan6 dokumenty. V piipad6 poruieni tohoto z6vazku uhradi nabyvatel pievodci
smluvnl pokutu ve vfSi 2 000 Kd, a to ve lh0t6 15 kalend6inich dnO ode dne, kdy mu bude
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dorudena. pisemne vizva prevodce k zapraceni smruvni pokuty. smruvni pokutu
dre tohoto
odstavce lze uloZit i opakovand.

9'

Odstoupeni od t6to smlouvy. pievodcem se nedotikd povinnosti nabyvatele zaplatit penezitd
pln6ni, na jejichz uhradu dle teto smlouvy vznikl pilvodci n6rok
do daia (dinnosii oJstouoeni.

10.

odstoupeni_od smlouvy musi blt v pisemn6 form6 a nablvd (iinnosti dnem doruaeni
nabyvateli. odstoupenim se z6vazky z t6to smlouvy rusi od poe6tku a smtuvni'slrany
st vrati
vse, co si splniry, krom6 pen62itfch prn6ni, na
Jej;itr: r:rrraau vznitt prevoaci nlrot oo art,
0dinnosti odstouDeni.

ct. v.

l

vlastnick6 pr5vo k piev6d6n6mu majetku nabli'v6 nabyvatel zSpisem do katastru
nemovitosti.
"iovinnosti
okamzikem pr6vnich tidinkt. zipisu na
precnazjii
p"a", a
.nabivatere
spojen5 s vlastnictvlm a u2ivAnim piev6ddn6ho majetku.
""sk"ra

2.

Smruvni strany se dohodry,
nemovitosti pod6v6 pievodce.

3

2e n6vrh na z6pis vkradu vrastnick6ho pr6va do

Katastru

Pokud by piislu5nfrn

Katastr5lnim rifadem byl nevrh na zdpis vkladu vlastnick6ho prava
k piev6d6nemu majetku dle t6to smlouvy pro nibyvatele pravomocnE zamitnut,
tj6astnici
t6to
-smlouvy se zavazuji k soudinnosti sm6iujici k napin6niv0le obou smtuvnictr

.i;.

et. vt.
t-

Smlouva je uzaviena a nabfvd pratnosti okamzikem podpisu posredni
smruvnl stranou.

smlouva nabfv6 rldinnosti dnem jejiho uveiejn6ni v registru smruv v souradu
se zakonem e.
340120]5 Sb., o zvl65tnich podmink6ch rj6innosti n6kteiych smluv, uveiejriovani
tecnio smruv
a o registru smluv (zAkon o registru smluv), ve zn6ni pozA6lSicn piedpis0.'
Pievodce zasfe tuto smrouvu spravci registru smruv k uveiejn6ni bez zbyte6n6ho
odkradu,
nejpozdeji vsak do 30 dn0 od
pievodce preoa 'naowaieri dokrad
smrouvy.
.uzavieni
o uveiejn6ni
v registru smJuv podle g 5 odsi. 4 zilkona d. 34ol2o1s bu., o ,..g,r,ru
-smlouvy
smluv, ve zn6ni pozd6jsich piedpis0, jako potvrzeni skutednosti, ze smlouva
nauyia oeinnosti.
4.

Pro. fdely uveiejn6ni v registru smruv smruvni strany navz6jem prohrasuji,
neobsahuje Zadn6 obchodni t4emstvi.

2e smrouva

smluvni strany berou na vddomi, ze jsou svfmi projevy vdzdny od okam2iku podpisu
t6to

smtouvy.
o.

smluvni strany se dohodry, Ze neni-ri v t6to smrouv6 stanoveno jinak, ridi
povinnosti smluvnich stran zakonem t.8912012 sb. a zdkonem
6. 21gliooo sb.

7.

smluvni strany se dohodry,
jak6kori zm.6ny a doprfiky t6to smrouvy jsou mo2n6 pouze
ie oboustrannl
pisemnou formou, v podob6
uzavienilch, vzestupn6 diitovanlich dodatk&

se pr6va

a

smrouvy.
a

P-oplatkov6
piedpisy.

a dafiov6

povinnosti spojen6

s touto

smrouvou se

iidi piisrusnfmi

prevnimi

Tato smlouva je vyhotovena ve ctyiech stejnopisech. pievodce obdrri dvd
vyhotoveni, jedno
vyhotoveni obdrzi nabyvatel a.jedno vyhotoveni bude pouzito k z6pisu
urasinicreno praua
vkladem do katastru nemovitosti.

!_
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10. Nedifnou soud6sti t6to smlouvy je doloZka dle z5kona 6,. 12812000 Sb.,
ziizeni), ve zn6ni pozd6j5ich piedpisrl.
11. Smluvni strany prohla5uji, Ze

o obcich (obecni

tuto smlouvu uzaviely svobodnd a vA2n6, nikoliv z piinucenI

nebo omylu. Na d0kaz toho piipojuji sv6 vlastnorudni podpisy.

V Brn6 dne

V Brn6 dne

Gesk5 republika - Ufad pro zastupov6ni
stitu ve v6cech majetkovfch

Mgr. David Zak
ieditel odboru
Hospodaieni s majetkem st6tu

vedouci Majetkov6ho odboru
Magistr6tu m6sta Brna

Piilohv:
DoloZka dle zSkona d. 12812000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0
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DOLOZKA
ve smyslu ustanoveni $ 4l zSkona e. { 28/2000 Sb., o obcich
(obecni ziizeni), ve zn6ni pozd6jSich piedpisti

Statut5rni m6sto Brno prohlaSuje, 2e ve5ker6 podminky podmiiujici platnost pr5vniho jedn5ni
mdsta byfy spfndny v souladu sust. S 41 zAkona e. 128/2000 Sb., o obclch (obecni zflzeni),
ve zn6nI pozd6jSich pfedpis[l

Bez[platn6 nabyti nemovit6 veci,

a to

pozemku parc. d. 592/7, hodnota v ieetnl evidenci

960,00 Kd, v k. rl. Bohunice, obec Brno, z vlastnictvl eesk6 republiky do vlastnictvi
statutern[ho mCsta Brna, vdetn6 souhlasu m6sta s podminkami uvedenfmi v et. tV. smlouvy,
bylo schv6leno na zased6nl Zastupitelstva m6sta Brna d. ......................, konan6m dne
60

bod . -.. ...... ... .....

.

V Brne dne

vedouc( Majetkov6ho odboru
Magistr5tu m6sta Brna
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