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

96. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8239/17, p.č.
8239/19 a p.č. 8239/32 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na
základě smlouvy s omezujícími podmínkami
Anotace
Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8239/17, p.č. 8239/19 a p.č. 8239/32 v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČRÚřadu 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-21/119.

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 těleso tramvajové dráhy,
2. neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních
ustanovení do tohoto návrhu smlouvy,
2. schvaluje

bezúplatné nabytí
pozemků
p.č. 8239/17, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 240 m2, v k.ú.
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Bystrc
p.č. 8239/19, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 72 m2, v k.ú.
Bystrc
p.č. 8239/32, ostatní plocha, dráha, o výměře 163 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 12:21
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
Úvod
Orgánům statutárního města Brna je předkládán k projednání materiál ve věci bezúplatného nabytí
pozemku v k.ú. Bystrc 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
Na předmětných pozemcích se nachází těleso tramvajové smyčky a dráhy, u ulice Rakovecká.
Z hlediska Územního plánu města Brna se pozemky nachází v území, kde je územní rozsah platnosti
územního plánu omezen na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 1/2010-84 ze dne
27.5.2010, kterým se opatření obecné povahy – Územní plán města Brna, schválený Zastupitelstvem
města Brna dne 3.11.1994, zrušuje v části vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43 se všemi jejími
objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční
síť včetně všech souvisejících ochranných pásem, a to dnem vyhlášení tohoto rozsudku.
Řešení záměrů v nadřazené územně plánovací dokumentaci – zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje sleduje využití území ve veřejném zájmu a lze předpokládat, že i po zpřesnění
záměrů ze ZÚR v Územním plánu města Brna zůstanou předmětné pozemky v k.ú. Bystrc dotčeny
veřejnými zájmy. V Návrhu pro opakované veřejné projednání Připravovaného Územního plánu města
Brna jsou předmětné pozemky součástí stabilizované plochy dopravní infrastruktury.
Správu a údržbu předmětných pozemků bude vykonávat Dopravní podnik města Brna, a.s.
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, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších
předpisů.
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. BP-21/119 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. 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
převáděného pozemku pouze ve veřejném zájmu a bez možnosti jeho pronájmu, komerčního či jiného
výdělečného využití.
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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 je situováno těleso tramvajové smyčky a dráhy, 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/74 na svém zasedání konaném dne 24.02.2022 projednala materiál pod
bodem č. 12:
Hlasování: 9 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel

pro

pro

pro

omluven

pro

pro

pro

pro

Ing. Havelka

p. Janíček

Mgr. Leder

Ing. Boleslav

Mgr. Nevrkla

Mgr. Haluza

p. Šafařík

Ing. Trllo

Ing. Pokorný

Ing. Vašina

Bc. Doležal

Usnesení bylo přijato.

pro

pro

omluven
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Rada města Brna R8/207. na své schůzi konané dne 16.03.2022 projednala materiál pod bodem
č. 68:

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
k předmětným pozemkům z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Brna.
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Pozemky p.č. 8239/17, p.č. 8239/19 a p.č. 8239/32 v k.ú. Bystrc
---
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Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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10 m

© SM Brno, KÚ pro JMK, ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

Pozemky p.č. 8239/17, p.č. 8239/19 a p.č. 8239/32

10 m

1 : 472

© TopGis, s.r.o., datum snímkování: 3. 3. 2021, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK
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Cj.: UZSVIM/B| 3758 3lZO21-HM|J1

Ceski republika

- Uiad pro zastupovdni stAtu ve vdcech majetkovlch
se sidlem Ra5inovo nSbieii 390/42, Nov6 Mdsto. 128 O0 praha 2,
za kterou prdvnd jednd Mgr. David z5t. reoitel odboru Hospodaieni s majetkem stdtu
na zAkladd Piikazu generdlniho ieditele t.612019 v platn6m zn6ni
Uzemni pracoviStd Brno
o-dbor Hospodaieni s majetkem stdtu. Piikop 11, 602 0O Brno
ICO: 697971 11
{d6le jen ,,pievodce")
Statut{rni m6sto Brno
se sidlem Dominik6nsk6 ndmSsti 196i1, 602 O0 Brno
kte16 zastupuje JUDr. Marketa Varikovd, primStorka
k podpisu smlouvy oprdvn6na
vedouci Majetkov6ho odboru
Magistrdtu m6sta Brna, na zdklad6 poveieni ze dne 16. 4.2018, d.j. MMB/I63407/2018
leo: 44992785, Dte: C244992785
bankovni spojeni: tdet dlslo 1112462221O800
{d6le jen,,nabyvatet")

uzaviraji podle g 22 zdkona d. 21912000 sb-, o majetku iesk6 republiky a jejim vystupovani
-t
v prdvnich vztazich, v platn6m zndni (ddle jen ,,z6kon d. 21gt2ooo su.') a
s zab L g 20s5 a nrist.
z:ikona 6. 8912012 sb., obdanskf zdkonik, v platn6m zndni (d6le jen,,z6kon d ggl2olz sb.,,) tuto

SMLOUVU O BEZOPLATNEM PRCVOOU
VLASTNICKEHO PRAVA K NEMOVITYM VECEVI
s oMEZUJiCilVt t PODMiU rceml

d, BP - 21t119
ct.
1

.

t.

Ceska republika je vlastnikem niie uvedenfch nemovitfch v6ci:

Pozemky:
parcela dislo: 8239/17, druh pozemku: ostatni plocha, zpirsob vyuziti: ostatni dopravni

.
.
.

olocha.
paTcela 6islo: 8239/19, druh pozemku: ostatni plocha, zprlsob

vyuiiti: ostatni dopravnl

Dlocha.

parcela dislo. 8239/32, druh pozemku: ostatni plocha, zp&sob vyuZiti: drdha,

zapsan6 na listu vlastnictvi d. 60000, pro kat. fzemi Bystrc, obec Brno, v katastru
nemovitosti veden6m Katastrdlnim Iiadem pro Jihomoravskf kraj, Katastrdlnim pracoviStiSm
Brno

-

mdsto.

(dile jen ,,pievddEnf majetek"l.
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,r;,

Ufad pro zastupovdnl st6tu ve vdcech majetkovlch je na zdklad6 Ohldseni o piislu5nosti
hospodaiit s majetkem stdtu d.j. UZSVM/B/23185/2008-HMSO ze dne 24.7 2008. piisluSn!'
s piev6d6nym majetkem hospodafit, a to ve smyslu S I zekona 6" 219/2000 Sb.
er.
'1.

rr.

Pievodce touto smlouvou beziplatn6 pievddi nabyvateli vlastnickd prdvo k pievdd6n6mu
majetku a nabyvatel je do sv6ho vfludneho vlastnictvi piijimS.
Vlastnicke prSvo k pievdd€nemu majetku se beztplatnd pfevadi z dfrvodu veiejn6ho zdjmu,
v souladu s ust. S 22 odst. 3 zdkona 6. 219/20OO Sb. a v souladu se z6konem t. 26611994
Sb.. o drahSch, ve zn6ni pozddj5ich piedpisir. Na pievdd6n6m majetku se nachdzf tdleso
tramvajov6 dr6hy slouiici k dinnosti, kterd je dle zvlS5tnich zdkonfi veiejnou sluibou
nebo veiejnfm fkolem, kterd je nabyvatel povinen plnit.

3.

Nabyvatel prohlasuje,

ie

se sezndmil s fakticklm stavem pievdd6n6ho majetku.
cl_ ilt.

L

Pievodce i nabyvatel shodnd prohladuji, 2e jim nejsou zndmy i5dn6 skutednosti,
by uzavieni t6to smlouvy brdnily.

lcter6'

Nabyvatel bere na v6domi, ie pievdddny majetek milZe byt dotden, se v5emi souvisejicimi
dopady, vedenim inZenlrskfch siti, kdy v piipadd pochybnosti ohledn6 uloieni in2enfrskfch

siti

poskytnou nabyvateli bli25i informace .lednotlivi
inienfrskfch slti.

.)

(v

vahu piichdzejici)

sprAvci

Nabyvatel bere na vddomi, 2e piev6d6n! majetek se nachazi v lzemi, kterfm je iesena
jedna z variant komunikace D43 (diive R43), uveden6 v 0zemnd analytickich podkladech
Jihomoravsk6ho kraje, neni tedy vyloudeno, Ze piev6ddnf majetek bude dotden vfhledovfm
z6mdrem dopravni stavby.
Pievodce prohla5uje, ie mu nenl zn6mo,2e by na pievdd6n6m majetku vAzla n6jak5 dalSi
omezeni, zivazky di prdvni vady.

ct. tv.
1.

k

deltm
Nabyvatel se- zavazuie o pfevdd6ni maietek iddne pedovat a uiivat jej pouze
uveden!'m v Cl. ll. odst. 2. t6to smlouvy. V piipadd pievodu pievdd6n6ho majetku z dtvodu
veiejn6ho z6jmu nelze pievdddn! majetek vyuZivat ke komerdnim di jinfm Wd6leen:im
rldelirm, nelze jej pronajimat ani pienechat do pachtu, ani takove nakldddni strp6t. Tcto
omezeni se sjedn6v6 na dobu 10 let od pr6vnfch ri6ink0 vkladu vlastnick6ho prdva dle t6to
smlouvy do katastru nemovitosti.
Nebude-li nabyvatel pievdd6nf majetek vyuZivat ve veiejn6m zdjmu v souladu s ustanovenim
el. ll. odst. 2. t6to smlouvy, anebo budeii pievdddnf majetek vyuiivAn ke komerdnim ii jinfm
vlddlednfm 6elim, anebo bude-li pievSddnj majetek pronajimdn di pienechdn do pachtu,

nebo bude takov6 naklSddni trp6no, zaplati nabyvatel pievodci smluvni pokutu ve vfsi 10 %
ceny zjiSt€ne, kterou piev6d6n! majetek m6l ke dni prdrvnich fdinkt zapisu vlastnick6ho
prdva do katastru nemovitosti dle tehdy platneho cenovdho piedpisu a pievodci rovnriZ
vznikne pr6vo na odstoupeni od t6to smlouvy. Smluvni pokutu lze uloZit i opakovan6, a to za
kaid6 poru5eni jak6koli smluvni povinnosti uveden6 v odst. 1. ve vztahu ke kaid6 lednotliv6
piev6d6n6 nemovit6 vdci uvedend v et. t. V piipadd opakovan6 uloien6 smluvni pokuty musi
pievodce nabyvateli vZdy pisemn6 oznimit, Ze bylo zji5tdno poru5enf smluvni povinnosti
a termin, do kdy md byt toto porusenl smluvni povinnosti odstrandno. V piipad6, 2e nebude
2
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v tomto terminu poruseni smluvni povinnosti nabyvatelem odstrandno, bude smluvni pokuta

uloZena opakovan6.

Nabyvatel se zavazuje, Ze po dobu uvedenou vel. lV. odst. 1. t6to smlouvy, tj. po dobu
10let od prdvnich il6inkrl vkladu vlastnickdho prAva dle t€to smlouvy do katastru nemovitosti
nepievede (ani z ddsti), jinak nezcizi ani nezalili ve prosp6ch tieti osoby pfev6d6nv majetek.
V piipad6 poruseni tohoto zdvazku se nabyvatel zavazuje zaplatit pievodci smluvni pokutu
ve vysi ceny tohoto pievdd6n6ho majelku obvykl6 v dandm mistd a dase v dobd poru5eni
zdvazku, nejmend vsak ve vfsi ceny zjisten6 dle cenoveho piedpisu platneho ke dni nabytf
pievdddn6ho majetku nabyvatelem. Uhradou t6to smluvnl pokuty zdvazek nepiev6st, jinak
nezcizit ani nezatiiit pievAddn! majetek zanikdNabyvatel je vsak oprdvn6n pievdddnf majetek v nezbytnem rozsahu smluvnd zatiiit vdcnlm
biemenem pro tiely ziizeni, provozu a ridriby sitd technick6ho vybaveni a veiejn6
prospr5Sn6 stavby, popiipad6 k zajiSt6ni nezbytn€ho piistupu vlastnika k jeho stavbd.
5.

Uhradu smluvnich pokut dle odst. 2. a 3. tohoto ildnku provede nabyvatel ve lhr}t6 15 dnrl
ode dne, kdy bude k zaplaceni smluvni pokuty pievodcem pisemnd vyzvdn (tj. ode dne, kdy
mu vlzva k ihradd bude dorudena)

Budeli zjiStdni smluvni pokuty dle odst. 2. nebo dle odst. 3. tohoto dldnku spojeno s neklady
na vypracovdni znaleck6ho posudku, piipadnd sjinfmi ri6eln6 vynaloienfmi n6klady,
zavazuje se nabyvatel uhradit ityto neklady, a to ve lhite 15 dnir pot6, kdy bude k jejich
zaplacen i pfevodcem pisemn6 vyzvdn.
7.

Pfevodce je opr6vn6n kdykoliv bdhem lhtty stanoven6 vet. tV. odst. 1. t6to smlouvy
kontrolovat, zda jsou vsechny omezujici podminky ze strany nabyvatele dodrZovdny
a nabyvatel je povinen k tomu pfevodci poskytnout odpovidajici soudinnost.
Nabyvatel je povinen vZdy do 31. 1. ndsledujiciho roku piedat pievodci pravdivou a fplnou
pisemnou zprdvu o pln€ni podminek souvisejiclch s pievodem z d[rvodu veiejneho z6.jmu
(viz Cl. ll. odst. 2.) za rok piedch5zejici, tj. zpr6vu o zachovdni a rozvoji aktivit, ktere jsou
ve veiejndm zdjmu a k jehoZ zachov6nl se nabyvatel v t6to smlouvd zav6zal, apod.
Za porudeni tohoto zdvazku uhradi nabyvatel pievodci smluvni pokutu ve v,f5i 2 OO0,- Ke,
a to ve lhfrt6 1 5 dni pote, kdy bude k jejimu zaplaceni pievodcem pisemnd vyzvdn,

odstoupeni od t6to smlouvy pievodcem se nedotfka povinnosti nabyvatele zaplatit pendiitd
pln6ni. na jejichZ rihradu dle t6to smlouvy vznikl pievodci n6rok do data 0dinnosti odstoupenl.
10.

bft vplsemn6 formd a nabfvdr ddinnosti dnem dorudeni
nabyvateli. Odstoupenim se zdvazky z t6to smlouvy rusi od poddtku a smluvni strany si vrdtl
vSe, co si splnily, krom6 pen6iitfch pln6ni, na jejichi 0hradu rznikl pievodci ndrok do data
Idinnosti odstoupeni.
odstoupeni od smlouvy musi

ct. v.
1.

Vlastnickd prdvo k piev6ddn6mu majetku nabyvd nabyvatel zdpisem do kalastru nemovitosti.
Okamiikem prdvnich rldinkfi zdpisu na nabyvatele piechdzeji veiker6 prdva a povinnosti
spojen6 s vlastnictvim a uZivdnim piev6d6n6ho majetku.
Smluvni strany se dohodly, 2e ndvrh na vklad vlastnickdho prdva dle t6to smlouvy do kalastru
nemovitosti poddvd oievodce.

Pokud by piisluSnfm katastrdlnim riiadem byl n6vrh na zdpis vlastnick6ho prdva
k piev6ddnemu majetku dle t6to smlouvy pro nabyvatele pravomocne zamitnut, rjdastnici t6to
smlouvy se zavazuji k soudinnosti smEiujici k naplndnl vrlle obou smluvnich stran.
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ct. vt.

1. Smlouva

je

platnd uzaviena okamiikem schvSleni piisluSnf

m

ministerstvem podle

ustanoveni $ 22 z6kona d- 219/2000 Sb.

2. Smlouva nabivd [dinnosti dnem

uveiejn€ni v registru smluv v souladu se zakonem
34012015 Sb., o zvl6Stnich podminkdch riiinnosti ndkter!,ch smluv, uveiejriovdni tdchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve zn6ni pozd6j3ich pfedpis[].

t.

3.

Pievodce za5le tuto smlouvu sprdvci registru smluv k uveiejndni bez zbytedndho odkladu,
nejpozddji viak do 30 dni od platn6ho uzavieni smlouvy. Pievodce pied6 nabyvateli doklad
o uveiejndni smlouvy v registru smluv podle g 5 odst. 4 zlkona e.34012A15 Sb., o registru
smluv, ve zn6ni pozddj5ich piedpisi, jako potvrzeni skutednosti,2e smlouva nabyla riiinnosti,

4. Pro fdely

uveiejndni v registru smluv smluvni strany navz6jem prohla$uji, Ze smlouva

neobsahuje iddn6 obchodni tajemstvi.

5.

Smluvni strany berou na vddomi. 2e jsou svlimi projevy v6zdny od okamiiku podpisu teto
smlouvy.

6.

Smluvni strany se dohcdly, Ze neni-li v teto smlouve stanoveno jinak,

iidi se

prdva

a povinnosti smluvnich stran zdkonem t.8912012 Sb. a z6konem d, 219/2000 Sb.

7.

Smluvnf strany se dohodly, ie jak6koli zmdny a dopliky t6to smlouvy jsou moin6 pouze
pisemnou formou, v podobd oboustrann9 uzavfenfch, vzestupnd dislovanfch dodatkir
smlouvy.

8.

Poplatkov6 a dafiove povinnosti spojen6 s touto smlouvou se iidi pfislu5nlimi prdvnimi
pfedpisy.

9.

Tato smlouva je vyhotovena v pdti stejnopisech. Pievodce obdrZi dv6 vyhotoveni, jedno
vyhotoveni obdrii nabyvatel, iedno vyhotovenI bude ur6eno pro pfisluSn6 ministerstvo
a jedno vyhotovenf bude pou2ito k zdpisu vlastnick6ho pr6va vkladem do katastru
nemovitosti.

t6to smlouvy je doloika dle zdkona d. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
zfizenil, ve zneni pozd6jSich piedpisir

10. Nedilnou souddsti

11. Smluvni strany prohla5uji, ie tuto smlouvu uzavfely svobodn€
nebo omylu. Na dikaz toho piipojuji sve vlastnorudni podpisy.

V Brn6

dne

a vAlnd, nikoliv z piinuceni

V Brnd dne

eeskS republika - 0iad pro zastupovdni
stitu ve vEcech majetkovlich

Mgr. David Zak
ieditel odboru
Hospodaieni s majetkem stdtu

Piiloha: Doloika dle zdkona d. 128/2000

vedouc[ Majetkov6ho odboru
Magistretu m6sla Brna

Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve zneni pozddi5ich

ofedDisfr.
4
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DOLOZKA
ve smyslu ust. S 41 zekona 6. 128/2000 Sb.,
o obcich {obecni ziizeni}, ve zndni pozd6j5ich piedpisri

Statut6rni mdsto Brno prohla5uje, Ze ve5ker6 podminky podmihujici platnost prErvniho jedn6ni
mdsta byly splndny v souladu s ust. g 41 zdkona d. 12812000 Sb., o obcich (obecni ziizeni),
ve zneni pozddjdich pfedpisi.

Bezfplatn6 nabyti piev6d6n6ho majetku, a to pozemku parc. e. 8239/'17 (hodnota v rjdetni
evidenci 158 400.00 Kd), pozemku parc. 6. 8239/19 (hodnota v ridetni evidenci 47 520,00 Kd)
a pozemku parc. d. 8239/32 (hodnota v idetnl evidenci 107 580,00 Kd), vde v k. 0. Bysirc, obec
Brno, z vlastnictvi Cesk6 republiky do vlastnictvi statutdrniho mdsta Brna, vdetn6 souhlasu m6sta
s podminkami uvedenfmi v el. lV. tdto smlouvy bylo schvdleno na zaseddni Zastupitelstva
mdsta Brna d.

.. . .. . ... ...

...

... ....... , konan6m dne . -. . .. .. . ....... ... .. .., bod

V Brnd dne

vedouci Majetkov6ho odboru
Magistrdtu m6sta Brna
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