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Smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina

uzavřená podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,

v platném znění

mezi těmito účastníky:
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Kraj Vysočina,
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
na straně vlastníka dotčeného pozemku

a

Město Moravské Budějovice,
se sídlem náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 
zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem Bařinkou 
IČ: 002 89 931 
na straně investora

takto:

Článek I.

Kraj Vysočina je dle výpisu z LV 373 pro k. ú. Moravské Budějovice a obec Moravské 
Budějovice vlastníkem pozemku par. č. 4204/2 - ostatní plocha, silnice (dále jen „pozemek").

Uvedený pozemek získal Kraj Vysočina na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů 
ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, vydaného v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb., 
o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů. Zřizovací listinou 
- dodatkem č. 357 ze dne 15.09.2009 jej předal k hospodaření Krajské správě a údržbě 
silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina.

Město Moravské Budějovice je investorem stavby „Autobusová zastávka IDOS na ul. 
Husova, Moravské Budějovice". Touto stavbou bude dotčený mimo jiné i výše uvedený 
pozemek, jehož vlastníkem je Kraj Vysočina.

Článek II.

Usnesením 2056/33/2018/RK ze dne 20.11.2018 rozhodla Rada Kraje Vysočina vydat 
souhlas s dotčením pozemku, uvedeným v článku I. smlouvy, stavbou „Autobusová zastávka 
IDOS na ul. Husova, Moravské Budějovice" a rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu 
mezi Krajem Vysočina a investorem stavby.

Výše uvedeným usnesením Rady Kraje Vysočina vzniklo investorovi právo provést 
uvedenou stavbu na pozemku par. č. 4204/2 v k. ú. Moravské Budějovice a obci Moravské 
Budějovice ve smyslu ustanovení § 110 a § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a
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Kraj Vysočina jako vlastník tohoto pozemku je povinen do doby majetkoprávního vypořádání 
pozemku, dotčeného stavbou, toto právo trpět.

Článek III.

Investor se zavazuje, že po realizaci stavby „Autobusová zastávka IDOS na ul. Husova, 
Moravské Budějovice11 a po jejím geometrickém zaměření požádá do 90 dnů ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu na citovanou stavbu Kraj Vysočina o provedení majetkoprávního 
vypořádání a předloží za tím účelem 4 výtisky geometrického plánu a kopii kolaudačního 
souhlasu.

Článek IV.

Skutečnosti ve smlouvě blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž jsou pro každého účastníka určeny 
2 stejnopisy.

Tato smlouva bude sloužit jako jeden z dokladů k vydání územního a stavebního povolení 
pro stavbu „Autobusová zastávka IDOS na ul. Husova, Moravské Budějovice'1 
v k. ú. Moravské Budějovice a obci Moravské Budějovice, jejímž investorem je Město 
Moravské Budějovice.

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva je sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují 
zástupci smluvních stran své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy.

Investor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina.

Vlastníkovi pozemku svědčí zákonné zmocnění (zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zákon číslo 129/2000 Sb., o krajích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních 
údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

V Moravských Budějovicích dne V Jihlavě dne .. JP/LfL.Tf8........

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana pro oblast 

ekonomiky a majetku

56

2/2



46qS20

NOVÁ ZASTÁVKA ~
NÁSTUPIŠTĚ 1.2,00 R1

-aíŽfflÁJiiSrUPNt HRANA rfl 1 q m 1.00

3ŽKA TRASY SbĚL KABELŮ CETIN dl. 3?Tn

fifi bsj r
«BSM«§8 i-Q.&tt řvčobnjibvl

tnh = 13,00 IflUSOVA asfalt

si/WÍCÍ ZASTÁVKA URBÁNKOVA

ROZM ĚRmfrÁVKOVÉHQ ZÁUVU DLE ČSN 7364254 ,

SILNICE 11/152

PBOfi Jihlava spoS. s r.«í>,.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlavě 

IČ:18198228 
DIČ: CZ18198228Legenda opravovaných ploch:

Chodníky dlážděné 

Vozovka asfaltová

Dlažba reliéfní (bezbariérové řešení)

Zelené plochy, rekultivace, osetí 

Kontrastní pás (pouze červená barva dlažby) 

Zastávkový záliv

Zákresy podzemních inženýrských zařízení neslouží jako vytyčovací 
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DOLOŽKA
smyslu ust. §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Moravské Budějovice prohlašuje, že veškeré podmínky podmiňující platnost právního 
jednání města byly splněny v souladu sust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva opravňující provést stavbu „Autobusová zastávka IDOS na ul. Husova, Moravské 
Budějovice“ na pozemku par.ě. 4204/2 k.ú. Moravské Budějovice, který je ve vlastnictví 
Kraje Vysočina byla schválena na schůzi Rady města Moravské Budějovice dne 11.12.2018 
pod ě. usnesením RM-3/2018/16.


