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Darovací smlouva KUJIP01CDYTB

uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
mezi těmito účastníky

Kraj Vysočina
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiří Běhounkem 
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla - 
ekonomiky a majetku 
IČ: 708 907 49, DIČ: CZ70890749 
na straně dárce

náměstek hejtmana pro oblast

a
město Třebíč
se sídlem Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč 1
zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, na základě usnesení zastupitelstva 

města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11. 2018 
IČ:00290629, DIČ: CZ00290626
na straně obdarovaného

takto:

Článek I.

1. Dárce je vlastníkem silnice III/36075 a pozemků par. č. 1497/1 - ost. plocha, silnice 
par. č. 1497/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1498/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/2 
- ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, 
silnice, v k. ú. Třebíč a par. č. 1134/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 1086/5 - ost. 
plocha, silnice, oba v k. ú. Střítež u Třebíče, které jsou zastavěny výše citovanou 
silnicí. Uvedené pozemky získal Kraj Vysočina na základě Rozhodnutí Ministerstva 
dopravy a spojů ČR čj. 3796/01-KM-9 ze dne 10. 9. 2001 a zřizovací listinou ze dne 
20. 12. 2001 předal tyto nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizace Kraje 
Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Katastrální úřad pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč vede uvedené pozemky na LV 1391 pro 
katastrální území a obec Třebíč a na LV 188 pro k.ú. Střítež u Třebíče, obec Střítež.

2. Silnice III/36075 je ve vlastnictví Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 9 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve spojení 
s výše citovaným rozhodnutím Ministerstva dopravy a spojů ČR.

3. Geometrickým plánem č. 5938-8654/2015 vyhotoveným geodetickou společností 
Geoding, spol. s r.o. dne 7. 12. 2015, který je nedílnou součástí této smlouvy se 
z pozemku par. č. 1497/1 oddělují díly a+b o výměře 1 255 m2 a slučují se 
s pozemkem par. č. 1497/2 o výměře 85 m2 tak, že pozemek par. č. 1497/2 v k. ú. 
Třebíč má novou výměru 1 340 m2. Výměra pozemku par. č. 1497/1 činí nově 3 565 
m2.

4. Geometrickým plánem č. 611-38654/2015 ze dne 7. 1. 2016, který je nedílnou 
součástí této smlouvy, se z pozemku par. č. 1086/5 v k. ú. Střítež u Třebíče odděluje 
díl „a“ o výměře 78 m2 a z pozemku par. č. 1134/1 v k. ú. Střítež u Třebíče se 
odděluje díl „b“ o výměře 1 570 m2 a oba pozemky se slučují do nově vzniklého 
pozemku par. č. 1134/20 o výměře 1 648 m2 v k. ú. Střítež u Třebíče.
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Článek II.

1. Usnesením 0293/04/2014/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít mezi Krajem 
Vysočina a městem Třebíč smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které se Kraj 
Vysočina zaváže převést a město Třebíč se zaváže převzít silnici III/36075 včetně 
všech součástí a příslušenství a pozemky par. č. 1498/1 - ost. plocha, silnice, par. 
č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - 
ost. plocha, silnice, par. č. 1497/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Třebíč a část pozemku 
par. č. 1134/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče za podmínky předchozí 
opravy silnice ze strany budoucího dárce. Smlouva o budoucí smlouvě darovací byla 
následně uzavřena 25. 8. 2014.

2. Rozhodnutím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje 
Vysočina čj. KUJI 65344/2017, ODSH 999/2017-Ma/ZSS ze dne 13. 9. 2017 bylo 
rozhodnuto, že ze silniční sítě silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina se vyřazuje 
silnice III/36075 v celkové délce 1, 243 km. Vydáním tohoto rozhodnutí je splněna 
podmínka pro uzavření darovací smlouvy. Podmínka převodu do vlastnictví města 
Třebíč, tj. předchozí oprava této silnice na náklady dárce byla provedena v roce 
2015.

Článek III.

1. Dárce daruje pozemek par. č. 1497/2, jehož součástí jsou díly a + b pozemku par. č. 
1497/1, par. č. 1498/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. 
č. 1499/3 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, silnice, v k. ú. Třebíč a 
nově vzniklý pozemek par. č. 1134/20 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče, 
blíže specifikovaný v čl. I. odst. 4 v k. ú. Střítež u Třebíče a silnici 111/36075 ležící na 
těchto pozemcích, se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví obdarovaného 
a tento je do svého vlastnictví přijímá.

2. Dárce upozorňuje obdarovaného, že převáděné pozemky v k. ú. Třebíč jsou zatíženy 
následujícími věcnými břemeny:
• pozemek par. č. 1498/1 - je dle aktuálního výpisu z LV 1391 zatížen těmito 

věcnými břemeny:
1. ve prospěch města Třebíč dle smlouvy ze dne 15. 10. 2007,
2. ve prospěch společnosti EKOBIOENERGO, z.s. dle smlouvy ze dne 20. 11.

2015,
3. ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle smlouvy ze dne 9. 3. 2016,

• pozemek par. č. 1499/2 je dle aktuálního výpisu z LV 1391 pro k.ú. Třebíč zatížen 
věcným břemenem těmito věcnými břemeny:
1. ve prospěch města Třebíč dle smlouvy ze dne 2. 3. 2006,
2. ve prospěch společnosti EKOBIOENERGO z. s. dle smlouvy ze dne 2. 10. 
2008,
3. ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle smlouvy ze dne 4.
5. 2015,

• pozemek par. č. 1499/3 je zatížen věcným břemenem ve prospěch společnosti 
EKOBIOENERGO z.s., Třebíč dle smlouvy ze dne 6. 3. 2015.

• pozemek par. č. 1499/4 je zatížen věcným břemenem ve prospěch města Třebíč 
dle smlouvy ze dne 15. 10. 2007

3. Pozemek par. č. 1086/5 v k. ú. Střítež u Třebíče, z něhož se odděluje díl „a“ o 
výměře 78 m2 , je dle aktuálního výpisu z LV 188 zatížen věcným břemenem ve 
prospěch společnosti AUTO Šafránek, s.r.o. dle smlouvy ze dne 1. 9. 1998 a 
pozemek par. č. 1134/1 v k. ú. Střítež u Třebíč není dle aktuálního výpisu z LV 188
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zatížen žádnými dalšími věcnými břemeny, zástavními právy či jinými právními 
vadami, kterých by dárce věděl nebo mohl vědět.

4. Dárce dále upozorňuje obdarovaného, že Kraj Vysočina uzavřel s níže uvedenými 
budoucími oprávněnými z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene:

• Město Třebíč

• Vodovody a kanalizace
• E Consulting s.r.o.
• E.ON Distribuce, a.s.

První telefonní společnost 
Třebíč

5. Obdarovaný nabude vlastnické právo k převáděným pozemkům vkladem do katastru 
s právními účinky k okamžiku podání návrhu na vklad. Vkladem nabývá veškerá 
práva a povinnosti s vlastnictvím převáděného pozemku spojená.

6. Smluvní strany se dohodly, že k témuž datu nabude obdarovaný do svého vlastnictví 
silnici 111/36075 ležící na převáděných pozemcích v k. ú. a obci Třebíč a v k. ú. Střítež 
u Třebíče.

pozemek par. č. 1497/1,1498/1, 
1499/2, 1499/3 

pozemek par. č. 1499/2 
pozemek par. č. 1499/2, 
pozemek par. č. 1497/1,1499/2, 
pozemek par. č. 1499/2, vše v k.ú.

Článek IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí provede dárce. Náklady spojené s vkladem darovací smlouvy do katastru 
nemovitostí uhradí obdarovaný.

2. Smluvní strany navrhují, aby byl do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč zapsán vklad vlastnického práva dle článku 
III. této smlouvy.

Článek V.

1. Skutečnosti ve smlouvě blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

2. Darovací smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dárci i obdarovanému je 
určeno po jednom výtisku a jeden výtisk je určen pro Katastrální úřad pro Vysočinu, 
katastrální pracoviště Třebíč pro založení do sbírky listin.

3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
dále, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

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

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona registru 
smluv, tj. zveřejnění textu smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv, splní Kraj Vysočina.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3/4



7. Dárci svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
129/2000 Sb., o krajích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních 
údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Dále smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

Záměr darovat nemovitý majetek uvedený v článku III. smlouvy byl v souladu s ustanovením 
§ 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění zveřejněn na úřední desce 
Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 11. 9. - 12. 10. 2017 a 18. 7. -20. 8. 2018.

Darování výše uvedených nemovitých věcí do vlastnictví města Třebíč projednalo ve smyslu 
ustanovení § 36 odst. 1, písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 7. 11. 2017 a usnesením 0467/06/2017/ZK rozhodlo 
převést darem pozemky v k. ú. Třebíč a v k. ú. Střítež u Třebíče a silnici III/36075 o celkové 
délce 1,243 km, ležící na těchto pozemcích, včetně součástí a příslušenství v k. ú Třebíč a 
v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč a dále dne 
11.9. 2018 a usnesením 0603/05/2018/ZK rozhodlo převést darem pozemek par. č. 1498/1 
- ost. plocha, silnice o výměře 1 895 m2 v k. ú. a obcí Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do 
vlastnictví města Třebíč.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění

Přijetí daru nemovitostí uvedených v článku III. této darovací smlouvy bylo schváleno 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona o obcích, v platném znění Zastupitelstvem 
města Třebíč dne 9. 11.2017, usnesením č. 14/6/ZM/2017.

V Třebíči dne V Jihlavě dne
2 5. 02. 2019

Ing". Pavel Janata 
místostarosta

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana pro oblast 

ekonomiky a majetku
Kraj vysočina
Žižknva 57 S87 33 fihlava
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTI str.

Dosavadní stav Novýstav
Označení Výměra Druh pozerr&i Označeni Výměra

Darcelv
Druh pozemku

>(D Porovnání se stavem evidence právních vztahů

pozemku pozemku Díl přechází z pozemku Cislolistu Výměra dílu Označení

pare.

číslem
Způsob využití pare.

číslem
Způsob využití Způsob využití

>d označeného v vlastnictví dílu

ha m2 ha m2 4
N

katastru
nemovitostí

dřívější poz. 
evidenci ha níi2

1497/1 48 20
oslal.pl. “

1497/1 35 65
ostal.pl

0 1497/1 1391 35 65
silnice silnice

1497/1 1391 12 55 a+b

1497/2 85
ostat.pl.

1497/2 13 40
ostat.pl. 2 1497/2 1391 85 celá

silnice silnice

13 40

49 05 49 05

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Číslo bodu
Souřadnice pro zápis do KN

Y X KÓd
1 A kvality Poznámka

4224-32 650259,69 1153992,47 3

4224-35 650257,59 1153982,92 3

4224-36 650252,01 1154020,25 3 znak z plastu

4224-38 650255,79 1154013,76 3 barva na asfaltu

4453-221 650248,12 1154032,20 3

4453-229 650252,88 1154006,63 3

4968-5237 650247,11 1154058,04 3 kolík

4968-5262 650250,33 1154002,28 3

4968-5263 650239,43 1154056,11 3 barva na asfaltu

2 650254,37 1154020,98 3 znak z plastu

3 650251,12 1154016,08 3 hřeb v asfaltu

4 650248,63 1154010,67 3 hřeb v asfaltu

GEOMETRICKY PLAN
pro
změnu hranice pozemku

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno,pňjmení: Ing. Rostislav Loucký

Číslo položky seznamu úředně 
oprávněných zeměměřických inženýrů:

1767/98

Dne: 7.12.2015 Číslo: 128/2015

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno,pňjmení: Illg. Jtiduai Ci JBailSZCl
Číslo položky seznamu úředně 
oprávněných zeměměřických inženýrů:

WTWT
Dne: n-12. ?mi Číslo: fe i LI

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické 
podobě uloženému vdokumentaci katastrálního úřadu.

15
Vyhotoví: Geoding,spol.s.r.o.,

Na Pankráci 1597/76 , 140 00 

Praha 4 , tel. 568 847 255 E

číslo piánu: 5938=8654/2015
Okres: TTebíč

Obec: TŘEBÍČ

Kat. území: TŘEBÍČ

Mapový list:°^M, TŘEBÍČ0-7/22

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta 
možnost seznámit se vterénu s průběhem 
navrhovaných nových hranic, které byly označeny 
předepsaným způsobemVIZ.SEZNAM 
SOUŘADNIC

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

KÚ pro Vysočinu
KP Třebíč
Ing. Jiří Kapinus
PGP-1357/2015-710
2015.12.10 08:27:23 CET

Ověření stejnopis iu v listinné podobě.



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ str. 1
Dosavadní stav Nový stav

Označení Výměra Druh pozemku
Označení Výměra Druh pozemku Typ stavby

>& Porovnáni se stavem evidence právních vztahů
pozemku pozemku Díl přechází z pozemku Cislo listu Vvměra dílu Označení

pare. Způsob využití pare. Způsob využiti Způsob využiti
•O označeného v vlastnictví dílu

číslem ha m2 číslem ha m2
í

N

katastru
nemovitosti

dřiwjši poz. 
evidenci ha m2

1086/5 47 05
ostat.pl.

1086/5 46 27
ostat.pl.

0 1086/5 188 46 27silnice silnice

1134/1 50 29
ostat.pl.

1134/1 34 59
ostat.pl.

0 1134/1 188 34 59silnice silnice

1134/20 16 48
ostat.pl.

0 1086/5 188 78 asilnice

1134/1 188 15 70 b v

16 48

97
__

34 97 34 :

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Číslo bodu
Souřadnice pro zápis do KN

Y X KÓd
kvality Poznámka

548-4 650229,55 1153994,40 3 roh obrubníku

548-24 650244,63 1153987,76 3

1 650230,42 1153994,80 3

5 650245,95 1154005,75 3 hřeb v asfaltu

6 650241,86 1154001,28 3 hřeb v asfaltu

7 650236,20 1153997,42 3 hřeb v asfaltu

769738-5938-4 650248,63 1154010,67 3

GEOMETRICKY PLAN
pro
rozdělení pozemku, 

změnu hranice pozemku

Geometrický plán ověňl úředně oprávněný zeměměřický inženýr Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno.pňjmení: ing Rostislav Loucký Jméno,příjmení: Ing. LacJjs|av Dokulil
Čisto položky seznamu úředně 1767/98
oprávněných zeměměřických inženýrů:

číslo položky seznamu úředně f01/lftnc
oprávněných zeměměiických inženýrů: JOZ/ l yy J

Dne: 7.1.2016 Číslo: 130/2015 Dne: 1 1 -01- 2016 4|SI°: - 257 2016
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické 

podobě uloženému vdokumentaci katastrálního úřadu.
Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel. Ověřeni stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

KÚ pro Vysočinu
KP Třebíč
Ing. Jana Bartušková 
PGP-1407/2015-710
2016.01.08 09:58:53 CET

/ ř*y <'U2ř‘" 1*. f.v /T>\

\ll] wíffp 1J

Vyhotovit: Geoding,spol.s.r.o.,
Na Pankráci 1597/76 , 140 00 

Praha 4 , tel.568 847 255 E

Číslo plánu: 611-38654/2015
Okres: Třebíč

Obec: STŘÍTEŽ

Kat. území: STŘÍTEŽ U TŘEBÍČE

Mapový list-ZS-V-19-10
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta 
možnost seznámit se v terénu s průběhem 
navrhovaných nových hranic, které bylyoznačeny 
předepsaným způsobem:viz .seznam souřadnic


