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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 § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném

znění

mezi těmito účastníky:

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

MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s., se sídlem Nová Ves 66, 675 21 Okříšky 
zastoupená Rostislavem Khýrem, prokuristou společnosti 
IČ: 47901977
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl A, číslo vložky 26302 
straně investora

takto:

Článek I.

Kraj Vysočina je dle výpisu z LV 110 pro k. ú. Nová Ves u Třebíče a obec Nová Ves 
vlastníkem pozemků KN par. č. 1093/1 - ostatní plocha, silnice a par. č. 1093/85 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace (dále jen „pozemky11).

Uvedené pozemky 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 a Smlouvy 
darovací ze dne 14.12.2007, právní účinky vkladu práva ke dni 19.12.2007 (V-5212/2007- 
710). Zřizovací listinou ze dne 20. 12. 2001 a Rozhodnutím o sloučení organizace Kraje 
Vysočina ze dne 7. 11.2006 jej předal k hospodaření do Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina.

Společnost MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. je investorem stavby „Intenzifikace parkovacích 
stání ve stávajících plochách v areálu firmy MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s.11. Touto stavbou, 
konkrétně stavební úpravou opěrné zdi podél silnice 111/35114, budou dotčeny mimo jiné i 
výše uvedené pozemky, jejichž vlastníkem je Kraj Vysočina.

Článek II.

Usnesením 1298/22/2019/RK ze dne 30.7.2019 rozhodla Rada Kraje Vysočina vydat 
souhlas se stavebním záměrem „Intenzifikace parkovacích stání ve stávajících plochách v 
areálu firmy MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s.11 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. 1093/1, 1093/85 v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci 
Nová Ves ve smyslu ustanovení § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
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Článek III.

Investor se zavazuje, že po realizaci stavby „Intenzifikace parkovacích stání ve stávajících 
plochách v areálu firmy MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s.“ 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 „Intenzifikace parkovacích stání ve stávajících plochách v areálu firmy MANN + 
HUMMEL (CZ) v.o.s.“ v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves, jejímž investorem je 
MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s..

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.

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, 
v platném znění, zákon číslo 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění) ke shromažďování, 
nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

V Jihlavě dne 03.

Kraj Vysocma
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Rostislav Khýr 
prokurisfa^polečnosti

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana pro oblast 

ekonomiky a majetku
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