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Smlouva opravňujíc! provést stavbu na pozemku m vlastnictví Kraja Vysočina

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

v platném zněni

mezi těmito účastníky: /\ t| / /|J
I I * 14/70
■f -• ' ■ ■$

Kraj Vysočina,
se sídlem ¥ Jihlavě, Žižkova 57, $87 33 Jihlava
zastoupený hejtmanem kraje fóUDr, Jiřím Běhounkem
k podpisy smlouvy pověřen Ing. Mariin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetky
1Č: 70S 90 749
DIČ: CZ70890749
na straně vlastníka dotčeného pozemku 

a

Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, 
se sídlem Bráfova tř. 2/1, Horka-Domky, 874 01 Třebíč 
zastoupený vedoucím Pobočky Třebíč ing, Františkem Jašou 
IČ: 01312774 
na straně investora

takto:

Článek I.

Kraj Vysočina je die výpisu z LV 423 pro k. ú. Valdíkov a obec Vaidlkov vlastníkem pozemku 
KN par. č. 987 - ostatní plocha, silnice (dále jen „pozemek11).

Uvedený pozemek získal Kraj Vysočina na základě Rozhodnutí Státního pozemkového 
úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv v pozemkové úpravě SPU 451724/2015 
ze dne 07.09.2015. Právní moc ke dni 25.09.2015. Právní účinky zápisu ke dni 08.09.2016: 
Zápis proveden dne 19.10.2015 (Z-3769/2015-710).

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč je 
investorem stavby „Polní cesty C2, C6, C8 v k. ú. Valdíkov". Touto stavbou, konkrétně 
novým komunikačním napojením polních cest C2 a C6 na silnici i 11/39016, bude dotčený 
mimo jiné i výše uvedený pozemek, jehož vlastníkem je Kraj Vysočina.

Článek II.

Usnesením 0450/08/2019/RK ze dne 12.3.2019 rozhodla Rada Kraje Vysočina vydat 
souhlas se stavebním záměrem „Polní cesty C2, C6, C8 v k. ú. Valdíkov11 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. 987 v k. ú. Valdíkov a obci Valdíkov ve smyslu ustanovení § 110 a § 184a 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a Kraj Vysočina jako vlastník tohoto pozemku je 
povinen do doby majetkoprávního vypořádání pozemku, dotčeného stavbou, toto právo trpět.
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článek III,

Investor se zavazuje, že po realizaci stavby „Polní cesty C2, C6, G8 v fc. ů. Vaiciíkov** a po 
jejím geometrickém zaměření předloží do 90 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu na 
citovanou stavbu Kraji Vysočina 1 výtisk geometrického plánu a kopií kolaudačního 
souhlasu. V případě, že na základě geometrického zaměření vznikne potřeba 
majetkoprávního vypořádání, požádá investor ve stejné ihutě o jeho provedení.

Článek IV.

Skutečnosti ve smlouvě blíže neupravené se řídl příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 183/2008 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 „Polní cesty C2, C6, C8 v k. ú. Valdíkov'1 v k. ú. Valdíkov a obci Valdíkov, jejímž 
investorem Je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, pobočka 
Třebíč.

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 platností 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 pozemků svědčí zákonné zmocnění (zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoníků 
v platném znění, zákon číslo 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, ke shromažďování, -i 
nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

V Třebíči dne .,. 88:0:8;? V Jihlavě dne ... .1.1. íB*.. .89.

Kraj Vysocím
Žížkoíía 57, 587 33 jmíawa

ing. František Jaša Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana pro oblast 

ekonomiky a majetku
vedoucí Pobočky Třebíč
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PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ RACEK
SVINOŠiCE 104. 67S 22 LsPÚVKA 
kGRcelc?*: JUGOSLÁVSKÁ 37, 043 00 BRNO 
smolí: rocektSísmgil.cz mobil: 723 143 318

OB ODŇATÉ U ČR-STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
KRAJSKÝ PQZ, ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA 
POBOČKA TŘEBÍČ
BRÁFOVA 1, 674 Ol TŘEBÍČ

tsííSTO - K.Ú, VALDÍKOV

DATUM

STUPEŇ

BŘE2EK 2Q1B

Í3SP v DPS

AKCE: POLNÍ CESTY C2.C6.C8
v k.ú. VALDíKOV

FORMÁT 3 A3

archívní číslo TR 4 32

měřítko

1:2000

Oslo výkresu

B 2VÝKRES: KOORDINAČNÍ SITUACE
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