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Darovací smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § § 2055 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi těmito účastníky

Kraj Vysočina
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a
majetku
IČ: 708 907 49
DIČ: CZ70890749
na straně dárce

Město Havlíčkův Brod
se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 
zastoupené starostou Mgr. Janem Tedem, MBA
IČ: 00267449 
na straně obdarovaného

takto:

Článek I.

Dárce je mimo jiné vlastníkem pozemku KN par. č. 2293/2 - ostatní plocha, silnice v k. ú. 
Havlíčkův Brod, který Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod 
vede na LV 219 pro k. ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod.
Na základě geometrického plánu číslo 7971-1336/2018, PGP-1784/2018-601 byl z pozemku 
KN par. č. 2293/2 v k. ú. Havlíčkův Brod oddělený následující pozemek, zastavěný 
cyklostezkou ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod:

katastrální území Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod

par. č. 2293/22 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 850 m2.

Pozemek KN par. č.2293/2 v k. ú. Havlíčkův Brod získal Kraj Vysočina na základě 
Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR č. j. 3796/2001-KM-9 ze dne 10. 9. 2001 o 
přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů (zák. č. 157/2000 Sb.). Zřizovací listinou ze dne 20. 
12. 2001 - Dodatkem č. 357 zřizovací listiny ze dne 15.9.2009 a Rozhodnutím o sloučení 
organizace ze dne 7.11.2006 jej předal k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje 
Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm 
Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 219 pro k. ú. Havlíčkův Brod a obec Havlíčkův 
Brod, s právem vlastnickým pro Kraj Vysočina.

Článek II.

Dárce touto smlouvou daruje pozemek par. č. 2293/22 - ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 850 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, oddělený z pozemku KN 
par. č. 2293/2, ostatní plocha, silnice v k. ú. Havlíčkův Brod geometrickým plánem č. 7971- 
1336/2018, PGP-1784/2018-601, včetně všech součástí a příslušenství a se všemi právy a 
povinnostmi obdarovanému.
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Hodnota daru je dle účetní evidence, vedené majetkovým správcem Krajskou správou a 
údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, stanovena pro výše uvedený pozemek 
v této výši:

Katastrální území Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod

par. č. 2293/22 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 850 m2, v účetní hodnotě 125 989 Kč.

Obdarovaný s tímto darem souhlasí a výše uvedenou nemovitou věc přebírá do svého 
výhradního vlastnictví.

Článek III.

Dárce prohlašuje, že původní pozemek KN par. č. 2293/2 - ostatní plocha, silnice v k. ú. 
Havlíčkův Brod, z něhož byl na základě geometrického plánu číslo 7971-1336/2018, PGP- 
1784/2018-601 oddělený pozemek, uvedený v čl. II. smlouvy, je dle aktuálního výpisu z LV 
219 pro k. ú. Havlíčkův Brod a obec Havlíčkův Brod zatížený následujícími věcnými 
břemeny:

- Věcné břemeno užívání spočívající ve zřízení a provozování stavby, vstup za účelem 
prohlídky a údržby stavby dle geometrického plánu 6161-142/2009. Oprávnění pro: 
Recycling - kovové odpady a.s., Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř, IČO: 
25252852. Na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne 
02.05.2014, právní účinky zápisu ke dni 29.05.2014, zápis proveden dne 25.06.2014 
(V-3570/2014-601.

- Věcné břemeno zřizování a provozování vedení, stavby, právo vstupovat a vjíždět na 
služebný pozemek, služebnost užívání v rozsahu uvedeném v geometrickém plánu 
číslo 7285-624/2014, na dobu provozování stavby. Oprávnění pro: GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Klišé, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567. Listina: Smlouva o 
zřízení věcného břemene - úplatná OM 736/2015 ze dne 23.09.2015. Právní účinky 
zápisu ke dni 27.10.2015. Zápis proveden dne 23.11.2015 (V-8408/2015-601).

- Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Oprávnění pro: Město 
Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01, Havlíčkův Brod, IČO: 00267449. 
Listina: Územní rozhodnutí dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. ze dne 
15.09.2014. Právní účinky zápisu ke dni 04.12.2015. Zápis proveden dne 03.10.2016 
(V-9408/2015-601).

- Věcné břemeno zřizování a provozování vedení právo vstupovat a vjíždět na 
služebný pozemek, služebnost užívání v rozsahu uvedeném v geometrickém plánu 
číslo 7653-277/2016, na dobu provozování stavby. Oprávnění pro: ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. Listina: 
Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná č. smi. OM 11/2018 ze dne 
07.02.2018. Právní účinky zápisu ke dni 14.03.2018. Zápis proveden dne 04.04.2018 
(V-1787/2018-601).

- Věcné břemeno zřizování a provozování vedení stavby, právo vstupovat a vjíždět, 
služebnost užívání v rozsahu uvedeném v geometrickém plánu číslo 7925-685/2018 
a 7926-685/2018, na dobu provozování stavby. Oprávnění pro: Město Havlíčkův 
Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův brod, IČO: 00267449. Listina: 
Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná č. OM 1184/2018 ze dne 
10.12.2018. Právní účinky zápisu ke dni 17.12.2018. Zápis proveden dne 11.01.2019 
(V-8719/2018-601).
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Dárce prohlašuje, že původní pozemek KN par. č. 2293/2 v k. ú. Havlíčkův Brod není dle 
aktuálního výpisu z LV 219 pro k. ú. Havlíčkův Brod a obec Havlíčkův Brod zatížený 
žádnými jinými věcnými břemeny, služebnostmi, zástavními právy, ani jinými omezeními 
vlastnických práv, o kterých by dárce věděl, či mohl vědět.

Podpisem této smlouvy obdarovaný stvrzuje, že zná skutečný stav převáděné nemovité věci 
a že s ním souhlasí.

Článek IV.

Obdarovaný nabyde vlastnické právo k převáděnému pozemku vkladem do katastru 
nemovitostí s právními účinky k okamžiku podání návrhu na vklad. Vkladem nabývá veškerá 
práva a povinnosti s vlastnictvím převáděného pozemku spojená.

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

Účastnící této smlouvy tímto navrhují Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu 
pracovišti Havlíčkův Brod zapsat na příslušný list vlastnictví pro k. ú. Havlíčkův Brod, obec 
Havlíčkův Brod, kde je jako výhradní vlastník uvedený obdarovaný, nemovitou věc dle článku 
II. této smlouvy.

Článek V.

Skutečnosti ve smlouvě blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
Darovací smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dárci jsou určené dva 
stejnopisy, obdarovanému je určený jeden stejnopis a jeden stejnopis je určený pro 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod pro založení do sbírky 
listin.

Článek VI.

Záměr darovat nemovitý majetek uvedený v článku II. 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 od 24. 4. 2019 do 27. 5. 2019.

Darování výše uvedeného pozemku do vlastnictví Města Havlíčkův Brod projednalo ve 
smyslu ustanovení § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 18.06.2019 a usnesením č. 0277/04/2019/ZK rozhodlo 
převést darem pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

Článek VII.

Nabytí pozemku, uvedeného v článku II. této darovací smlouvy, bylo schváleno v souladu 
s ustanovením § 85 písm. a) zákona o obcích, v platném znění, Zastupitelstvem Města 
Havlíčkův Brod dne 17.12.2018 na zasedání zastupitelstva, usnesením číslo 304/18.
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Článek Vlil.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Obdarovaný 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 č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, tj. zveřejnění textu smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv, splní Kraj Vysočina.

Dárci 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.

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. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne.... -.4 I.?. V Jihlavě dne.......?.í..............

Kraj vys
Žižkova 57, 5£>- ^-------

j
Ing. Martin Kukla

náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav Nový stav

Označení Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs. Porovnání se stavem evidence právních vztahů
pozemku pozemku určení Díl přechází z pozemku Číslo listu Výměra dílu Označeni

pare. číslem Způsob využití pare. číslem Způsob využití Způsob využití výměr označeného v vlastnictví dílu

ha m2 ha | m2
katastru

nemovitostí
dřívější poz. 

evidenci
ha ; m2

2293/2 91 44 ostat. pl.
silnice 2293/2 ! 82

1
94 ostat. pl.

silnice 0 2293/2 219 ! 82
1

94

2293/22 ! 8
1

50 ostat. pl.
jiná plocha 0 2293/2 219 ! 8

1
50

91 44 ! 91

i
i
i
i
i

44
1
l
1
1
1
1
1

GEOMETRICKY PLAN 
pro
rozdělení pozemku

Vyhotovitel: Geodetales Chrudim s.r.o.
K Majovu 1262
537 01 Chrudim

Číslo plánu: 7971-1336/2018

Okres: Havlíčkův Brod

Obec: Havlíčkův Brod

Kat. území: Havlíčkův Brod

Mapový list: Havlíčkův Brod 7-3/21

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmení:
Ing. Aleš Kubát

Číslo položky seznamu úředně oprávněných 
zeměměřických inženýrů: 164/95

23. listopadu 2018 číslo: 991/2018

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmení:
Ing. Aleš Kubát

Číslo položky seznamu úředně oprávněných 
zeměměřických inženýrů: 164/95

Dne: 29. listopadu 2018 číslo; 1012/2018
Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému 
v dokumentaci katastrálního úřadu.

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

KÚ pro Vysočinu 
KP Havlíčkův Brod 
Ing. Jaroslav Beránek 
PGP-1784/2018-601 
2018.11.28 15:14:33 CET

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost 
seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, 
které byly označeny předepsaným způsobem:

viz. poznámka
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585/25

674/87 7858


