
DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ 
SPOLUVLASTNICTVÍ

Č: 1/2019
uzavřená dle ust. § 1140 a násl, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany:

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451 
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem , generálním ředitelem 
zastoupen , na základě pověření ze dne 11.4.2019 
bankovní spojení: 

(dále jen „spoluvlastník 1" nebo „Lesy CR") na straně jedné

a
Bazgierová Veronika
RČ 91
Mosty u Jablunkova  
(dále jen „spoluvlastník 2" )

Bieleszová Danuše
RČ 54
Mosty u Jablunkova 
(dále jen „spoluvlastník 3" )

Bury Karel
RČ 64
Mosty u Jablunkova 
(dále jen „spoluvlastník 4" )

Bury Milan
RČ 54
Mosty u Jablunkova 

(dále jen „spoluvlastník 5" )

Georg Krystyna Jolanta
RČ 4/J\fL:

Ustroň
Polsko
(dále jen „spoluvlastník 6" )

Kluž Josef
RČ 35
Mosty u Jablunkova
(dále jen „spoluvlastník 7" )
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SJM Kufa Libor a Kufová Mária
RČ prvý 58 , RČ druhá 61  
Oba bytem Mosty u Jablunkova 
(dále jen „spoluvlastník 8" )

Kufa Libor
RČ 58
Mosty u Jablunkova 
(dále jen „spoluvlastník 9" )

Ing. Jiří Lengál
RČ 63

Brno,
(dále jen „spoluvlastník 10" )

Lorenczyková Eva
RČ 67
Mosty u Jablunkova 
(dále jen „spoluvlastník 11" )

SJM Lysek Emila a Lysková Ludvika
RČ první 58 , RČ druhá 59
Oba bytem Mosty u Jablunkova 
(dále jen „spoluvlastník 12" )

Motyka Josef
RČ 60
Mosty u Jablunkova 
(dále jen „spoluvlastník 13" )

Obec Mosty u Jablunkova
IČ 00296953
Mosty u Jablunkova čp. 800, 73998
Zastoupena starostou obce Ing. Ondřejem Niedobou
(dále jen „spoluvlastník 14" )

Pindórová Anna
RČ 57
Mosty u Jablunkova 
(dále jen „spoluvlastník 15" )

Staňková Jana
RČ 61

Ostrava 
(dále jen „spoluvlastník 16" )

Šebestová Zdenka
RČ 59
Mosty u Jablunkova 
(dále jen „spoluvlastník 17" )

Turek Jan
RČ 67

Třinec
(dále jen „spoluvlastník 18" )
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Turek Jiří
RČ 73
Mosty u Jablunkova 
(dále jen „spoluvlastník 19" )

Turoňová Štěpánka
RČ 62
Mosty u Jablunkova  
(dále jen „spoluvlastník 20" )

Ing, Eva Wiszczorová
RČ 80
Mosty u Jablunkova 
(dále jen „spoluvlastník 21" )

(společně dále též „spoluvlastníci")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O ČÁSTEČNÉM VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ ROZDĚLENÍM SPOLEČNÉ VĚCI

Preambule:
Účastníci této smlouvy souhlasně prohlašují, že jsou spoluvlastníky níže uvedených nemovitých věcí, 
když však již spoluvlastník 1 nemá nadále zájem ve spoluvlastnictví setrvávat, a tudíž se rozhodl řešit 
vzájemné vztahy odměřením podílu státu 168/576 samostatným pozemkem a tímto vypořádat 
spoluvlastnický podíl státu s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. takto:

I.
Úvodní ustanovení

1. Spoluvlastník 1 prohlašuje, že Česká republika je spoluvlastníkem podílu o velikosti 168/576 k celku
a Lesy České republiky, s.p. má k tomuto podílu právo hospodařit, a současně - -
- spoluvlastník Bazgierová Veronika prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 36/576 

k celku, a to na základě Smlouvy darovací, o zřízení věcného břemene - úplatné ze dne 9.4.2018
- spoluvlastník Bieleszová Danuše prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 6/576 

k celku, a to na základě Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 1979/1996 ze dne 15.9.1997
- spoluvlastník Bury Karel prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 24/576 k celku, a to 

na základě Darovací smlouvy - vklad ze dne 31.12.1993
- spoluvlastník Bury Milan prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 24/576 k celku, a to 

na základě Darovací smlouvy - vklad ze dne 31.12.1993
- spoluvlastník Georg Krystyna Jolanta prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 4/576 

k celku, a to na základě Usnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví 36 D- 1506/2008-92 ze dne 
27.8.2009 a Usnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví 36 D- 1506/2008-105 ze dne 12.11.2009

- spoluvlastník Kluž Josef prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 9/576 k celku, a to 
na základě Rozhodnutí o dědictví D 1364/1989 ze dne 21.6.1989

- spoluvlastník SJM Kufa Libor a Kufová Mária prohlašují, že mají ve společném jmění manželů 
podílu o velikosti 36/576 k celku, a to na základě Smlouvy o převodu nemovitostí RI2145/1988 ze 
dne 25.8.1988

- spoluvlastník Kufa Libor prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 6/576 k celku, a to 
na základě Usnesení soudu o dědictví 47-D-174/2017-89 ze dne 3.10.2017
spoluvlastník Ing. Lengál Jiří prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 18/576 k celku, 
a to na základě Usnesení soudního exekutora o udělení příklepu 053 EX-01868/2008-61ze dne 
5.11.2018
spoluvlastník Lorenczyková Eva prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 6/576 
k celku, a to na základě Usnesení soudu o dědictví 47-D-174/2017-89 ze dne 3.10.2017
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- spoluvlastník SJM Lysek Emil a Lysková Ludvika prohlašují, že mají ve společném jmění 
manželů podíl o velikosti 27/576 k celku, a to na základě Smlouvy o převodu nemovitosti - RI 
795/1983 postupní ze dne 27.4.1983

- spoluvlastník Motyka Josef prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 18/576 k celku, a 
to na základě Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 1094/1997 ze dne 10.2.1998

- spoluvlastník Obec Mosty u Jablunkova prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 
4/576 k celku, a to na základě Smlouvy darovací ze dne 24.6.2018

- spoluvlastník Pindórová Anna prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 72/576 
k celku, a to na základě Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací RI 270/1986 ze dne 3.2.1986 
spoluvlastník Staňková Jana prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 4/576 k celku, a 
to na základě Smlouvy darovací ze dne 6.1.2017

- spoluvlastník Šebestová Zdenka prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 6/576 
k celku, a to na základě Usnesení sondu o dědictví 47-D-174/2017-89 ze dne 3.10.2017

- spoluvlastník Turek Jan prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 6/576 k celku, a to 
na základě Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 1979/1996 ze dne 15.9.1997 
spoluvlastník Turek Jiří prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 6/576 k celku, a to 
na základě Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 1979/1996 ze dne 15.9.1997

- spoluvlastník Turoňová Štěpánka prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 72/576 
k celku, a to na základě Darovací smlouvy VI951/1994 vklad dne 8.8.1994

- spoluvlastník Ing. Wiszczorová Eva prohlašuje, že je spoluvlastníkem podílu o velikosti 24/576 
k celku, a to na základě Smlouvy darovací ze dne 14.11.2014

všichni spoluvlastníci k následujícím nemovitým věcem - pozemkům:

Číslo
parcely

Druh
pozemku

Výměra
vm2

Katastrální
území

LV Obec

3125/16 Lesní pozemek 16231
Mosty u 

Jablunkova
2306 Mosty u Jablunkova

3125/17 Lesní pozemek 42892
Mosty u 

Jablunkova
2306 Mosty u Jablunkova

3125/102 Lesní pozemek 67325 Mosty u 
Jablunkova

2306 Mosty u Jablunkova

Celkem 126448

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního 
pracoviště Třinec na LV č. 2306, pro obec Mosty u Jablunkova, k. ú. Mosty u Jablunkova.

2. Celková hodnota nemovitých věcí uvedených v předchozím odstavci tohoto článku činí 2.297.964 
Kč (slovy dva miliony dvě stě devadesát sedm tisíc devět set šedesát čtyři koruny české) a byla 
stanovena na základě znaleckého posudku č. 1075-03/19 ze dne 25.4.2019, vypracovaného 
soudním znalcem ,

3. Účastníci této dohody prohlašují, že obsah zmíněného znaleckého posudku je jim náležitě znám a 
nemají vůči němu žádných námitek či pochybností.

4. Účastníci této dohody dále prohlašují, že stav nemovitých věcí je jim dobře znám.
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II.
1. Spoluvlastnictví k výše uvedeným nemovitým věcem se zrušuje a vypořádává takto:

a) Výlučným vlastníkem^ následující nemovité věcí - pozemku se stává Česká republika s právem 
hospodařit pro Lesy ČR:

Číslo Druh Výměra Katastrální
Obec

parcely pozemku v m2 území

3125/102 Lesní pozemek 20906 Mosty u Jablunkova Mosty u Jablunkova

zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního 
pracoviště Třinec, pro obec Mosty u Jablunkova, k. Ú. Mosty u Jablunkova.

Pozemek parc.č. 3125/102 - lesní pozemek byl geometrický plánem č^ 4152-89/2019 ze dne 18,6.2019, 
vyhotoveným  Poštovní 128, 739 61 Třinec, IČ 60781335 
schválený katastrálním pracovištěm Třinec dne 18.6.2019, rozdělen na parc.č. 3125/102 
o výměře 20906 m2 a pac.č. 3125/110 o výměře 46419 m2 vše k.ú. Mosty u Jablunkova.
Předmětný GP je nedílnou součástí této dohody.

b) spoluvlastníkem následující nemovité věci - pozemku se stávají spoluvlastníci 2 až 21 a to ke 
konkrétním podílům:

- spoluvlastník Bazgierová Veronika se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 36/408 k celku
- spoluvlastník Bieleszová Danuše se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 6/408 k celku
- spoluvlastník Bury Karel se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 24/408 k celku
- spoluvlastník Bury Milan se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 24/408 k celku
- spoluvlastník Georg Krystyna Jolanta Mgr. se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 4/408 

k celku
- spoluvlastník Kluž Josef se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 9/408 k celku
- spoluvlastník SJM Kufa Libor a Kufová Mária přijímají do společného jmění manželů podíl o

velikosti 36/408 k celku
- spoluvlastník Kufa Libor se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 6/408 k celku
- spoluvlastník Lengál Jiří Ing. se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 18/408 k celku
- spoluvlastník Lorenczyková Eva se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 6/408 k celku 

spoluvlastník SJM Lysek Emil a Lysková Ludvika přijímají do společného jmění manželů podíl o 
velikosti 27/408 k celku

- spoluvlastník Motyka Josef se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 18/408 k celku
- spoluvlastník Obec Mosty se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 4/408 k celku
- spoluvlastník Pindórová Anna se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 72/408 k celku
- spoluvlastník Staňková Jana se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 4/408 k celku
- spoluvlastník Šebestová Zdenka se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 6/408 k celku
- spoluvlastník Turek Jan se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 6/408 k celku
- spoluvlastník Turek Jiří se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 6/408 k celku
- spoluvlastník Turoňová Štěpánka se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 72/408 k celku
- spoluvlastník Wiszczorová Eva Ing. se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 24/408 k celku

Číslo
parcely

Druh
pozemku

Výměra 
v nť

Katastrální
území LV Obec

3125/16 Lesní pozemek 16231 Mosty u Jablunkova 2306 Mosty u Jablunkova

3125/17 Lesní pozemek 42892 Mosty u Jablunkova 2306 Mosty u Jablunkova

3125/110 Lesní pozemek 46419 Mosty u Jablunkova 2306 Mosty u Jablunkova

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrálního pracoviště Třinec na LV č. 2306, pro obec Mosty u Jablunkova, k. ú. Mosty u 

Jablunkova .
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Pozemek parc.č. 3125/110 - lesní pozemek k.ú. Mosty u Jablunkova vznikl na základě 
geometrického plánu č. 4152-89/2019 ze dne 18.6.2019, vyhotoveného , 
Poštovní 128, 739 61 Třinec, IČ 60781335 schválený katastrálním pracovištěm Třinec dne 
18.6.2019. Předmětný GP je nedílnou součástí této dohody.

2. Spoluvlastníci se dohodli na výše uvedeném rozdělení nemovitostí následovně:
-Nemovitost nabývaná do výlučného vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR 
odpovídá hodnotě 689.010 Kč. Podíl státu vyčíslený v korunách dle ocenění ve znaleckém 
posudku č. 1075-03/19 ze dne 25.4.2019 je 670.240,- Kč. Rozdíl hodnot ve výší 18,770,- Kč 
bude rozdělen a vyplacen spoluvlastníkům dle jejich podílů následovně:

- spoluvlastník Bazgierová Veronika obdrží částku 1656,- Kč
- spoluvlastník Bieleszová Danuše obdrží částku 276,- Kč
- spoluvlastník Bury Karel obdrží částku 1104,- Kč
- spoluvlastník Bury Milan obdrží částku 1104- Kč
- spoluvlastník Georg Krystyna Jolanta Mgr. obdrží částku 184,-Kč
- spoluvlastník Kluž Josef obdrží částku 414,-Kč
- spoluvlastník SJM Kufa Libor a Kufová Mária obdrží částku 1656,- Kč
- spoluvlastník Kufa Libor obdrží částku 276,- Kč
- spoluvlastník Lengál Jiří Ing obdrží částku 828,- Kč
- spoluvlastník Lorenczyková Eva se stává spoluvlastníkem podílu o velikosti 276,- Kč
- spoluvlastník SJM Lysek Emil a Lysková Ludvika obdrží částku 1242,- Kč
- spoluvlastník Motyka Josef obdrží částku 828,- Kč
- spoluvlastník Obec Mosty obdrží částku 184,- Kč
- spoluvlastník Pindórová Anna obdrží částku 3313,- Kč 

spoluvlastník Staňková Jana obdrží částku 184,- Kč
- spoluvlastník Šebestová Zdenka obdrží částku 276,- Kč
- spoluvlastník Turek Jan obdrží částku 276,- Kč 

spoluvlastník Turek Jiří obdrží částku 276,- Kč
- spoluvlastník Turoňová Štěpánka obdrží částku 3313,- Kč
- spoluvlastník Wiszczorová Eva Ing. obdrží částku 1104,- Kč

Částky budou vyplaceny formou složenky, hotově z pokladny LS Jablunkov popřípadě převodem na 
účet, pokud bude znám, po úspěšném provedení vkladu této dohody do katastru nemovitostí.

3. Účastníci tímto prohlašují, že s tímto způsobem rozdělení společné věci a jejím vypořádáním 
bez výhrad souhlasí.

4. Pro případ, že by nedošlo k zápisu vlastnického práva ve prospěch České, republiky s právem 
hospodařit pro Lesy ČR dle této smlouvy do katastru nemovitostí, je Lesy ČR oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

III.
1. Účastníci této dohody prohlašují, že ke dni jejího oboustranného podpisu nejsou nemovité věci dle 

čl. I. této dohody včetně jejich součástí a příslušenství poskytnuty do užívání třetím osobám, že ke 
dni oboustranného podpisu této dohody žádný z účastníků neuzavřel smlouvu o převodu 
vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých věcech s jinými osobami a že v právu nakládat 
se svým podílem na nemovitých věcech není žádný z nich nikterak omezen.

2. Účastníci této dohody dále prohlašují, že na žádném z podílů na nemovitých věcech nevážnou 
ke dni oboustranného podpisu této dohody žádná zástavní práva, věcná břemena, právo stavby či 
jiná omezení.

3. Pokud se prohlášení spoluvlastníků 2 až 21 uvedená v tomto článku dohody ukáží jako nepravdivá, 
je Lesy ČR oprávněn od této smlouvy odstoupit.

í
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4, Účastníci se zavazují, že nebudou provádět žádné těžební zásahy ani jiné práce na nemovitých 
věcech, které jsou předmětem této dohody, a to ode dne jejího oboustranného podpisu do dne, 
kdy bude vlastnické právo knim zapsáno ve prospěch toho kterého účastníka dle čl. II. této 
dohody, ledaže by účastníci ujednali jinak.

5. Účastníci se dále zavazují, že ode dne oboustranného podpisu této dohody nezřídí k nemovitým 
věcem v této dohodě uvedeným ve prospěch třetích osob žádná omezení, zejména pak zástavní 
práva, věcná břemena, právo stavby apod.

6. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní k uzavření této dohody a že na své svéprávnosti nebyli 
nikterak omezeni.

7, Lesy ČR současně prohlašuje, že je oprávněn dle ust. § 16 odst. 4 zák. č. 77/1997 Sb., o státním 
podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku"), nabývat majetek 
do vlastnictví České republiky.

IV.
Doložky platnosti

1. Pro platnost této Smlouvy je v souladu se Statutem^ LČR, zákonem o státním podniku, zákonem o 
lesích, nutný písemný souhlas Ministerstva zemědělství ČR, které rovněž vykonává jménem státu funkci 
zakladatele prodávajícího (dále jen „Zakladatel") ve smyslu:
- ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,

- ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zakladatel udělil:

- MZe udělilo v rámci Instrukce č. j. 25937/2013-MZE-16212 ze dne 26. 4. 2013, ve znění Dodatku č. 2 
ze dne 25. 9. 2017, LČR předběžný souhlas k právním jednáním, kterými se nakládá s lesy ve 
vlastnictví státu podle ustanovení § 4 odst. 2 lesního zákona, mimo jiné k dohodám o zrušení a 
vypořádání podílového spoluvlastnictví k PUPFL (rozdělení majetku, směna spoluvlastnického podílu) v 
případech, kdy spoluvlastnický podíl státu v jednotlivých případech nepřesahuje 50 % a velikost 
spoluvlastnického podílu státu vyjádřená výměrou nepřesahuje 10 ha,

-písemný souhlas s nakládáním s určeným majetkem ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, pod č.j.: 47675/2017- MZE-13221 ze 
dne 1.9.2017 čl. 6.5.13.

Smlouva proto nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Z tohoto důvodu je vyloučeno přijetí nabídky 
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky (§ 
1740 odst. 3 OZ).

V.
Vklad do katastru nemovitostí, poplatky

1. Smluvní strany ujednaly, že návrh na vklad vlastnického práva dle této dohody do katastru 
nemovitostí podá Lesy ČR.

2. Poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí jde k tíži Lesy 
ČR.

3. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena podle platných předpisů.
4. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a geometrického plánu, popř. další náklady 

vzniklé v souvislosti s touto dohodou jdou k tíži Lesy ČR.
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v.
Criminaí compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců)
podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. LČR jako „pronajímatel" za tímto účelem vytvořily tzv. Criminaí compliance program Lesů České 
republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat 
zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Lesy CR je oprávněn zveřejnit tuto smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), příp. dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zveřejnění zajistí Lesy ČR. Spoluvlastníci jsou se 
zveřejněním Smlouvy včetně metadat srozuměni.

2. Spoluvlastníci 2 až 21 výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby Lesy ČR ve smyslu příslušných 
ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
shromáždil a zpracoval o spoluvlastnících 2 až 18 údaje, zejména jméno a příjmení, rodné číslo, 
nebo datum narození a bydliště, a to za účelem jejich eventuelního použití při realizaci práv a 
povinností spoluvlastníků 2 až 18 a Lesy ČR v souvislosti s touto smlouvou, K jiným účelům nesmí 
být těchto údajů použito.

3. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými 
obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této 
skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat.

5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva nabývá platností a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 22 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotoveních obdrží každá ze 

smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují

V Mostech u Jablunkova dne 'M & f\9

Spoluvlastník 2 
Bazgierová Veronika 
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prosty omylu své vlastnoruční podpisy. 

Ve Frýdku-Místku dne //■ #býg 

Spoluvlastník 1:

Lesy České republi

Ředitel ^rajského řéčjitel: 
Frýdek-Mfetek
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Spoluvlastník 3 
Bieleszová Danuše

Spoluvlastník 4 
Bury Karel

Spoluvlastník 5 
Bury Milan 

Spoluvlastník 6
Georg Krystyna Jolanta Mgr.

Spoluvlastník 7 
Kluž Josef

f

Spoluvlastník 8, 9 
Kufa Libor

Kufová Mária

Spoluvlastník 10
LengálJiřílng.

Spoluvlastník 11 
Lorenczyková Eva

Spoluvlastník 12 
Lysek Emil 

Lysková Ludvika

Spoluvlastník 13 
Motyka Josef

Spoluvlastník 14 
Obec Mosty u Jablunkova 

zastoupena Ing. Ondřejem Niedobou 
Starostou obce
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Spoluvlastník 15 
Pindórová Anna

Spoluvlastník 16 
Staňková Jana

Spoluvlastník 17 
Šebestová zdenka

Spoluvlastník 18 
Turek Jan

Spoluvlastník 19 
Turek Jiří

Spoluvlastník 20 
Turoňová Štěpánka

Spoluvlastník 21 
Wiszczorová Eva Ing.
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Ověřovací doložka pro legalizaci 
Podle ověř.knihy pošty: Ostrava 8 Poř.č: 70800-0254-0254

Uznal podpis na listině za vlastní: Jana Staňková
Datu*) a místo narození: 1961,Ostrava okr.Ostrava-tósto a 
Adresa pobytu: .6strava  
. . v v ,  
orun a c. předlož.dokl.totožnosti:
Občansky průkaz 
Ostrava 8 dne 29.08.2019 ..

Podpis, úřed
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav
Označení 
pozemku 

pare. číslem

Výměra parcely Druh pozemku Označení 
pozemku 

pare. číslem

Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs,
určení
výměr

Porovnání se stavem evidence právních vztahů

DH přechází z pozemku 
označeného v

Číslo listu 
vlastnictví

Výměra dílu Označeni
díluZpůsob využití Způsob využití Způsob využít/

ha m2 ha j m2
katastru

nemovitostí
dřívější poz. 

evidenci
ha m2

3125/10 2 6 73 25 lesní poz 3125/10
3125/11

2 2 | 09 j 06
0 4 | 64 | 19

lesní poz 
lesní poz

0
0

3125/K 2 2306 2 09 06
3125/K 2 2306 4 64 19

6 73 25 6 1 73 ! 251 11 11 1

i

Seznam souřadnic (S-JTSK)
Cfslo bodu Souřadnice pro zápis do KN Souřadnice určené mererím

Y X Kůd kv. Y X Poznámka

3964-103 440612.97 1140314.47 8 440607.99 1140319.25 kámen
3964-103 440595.93 1140143.99 0 440590.50 1140145.03 kámen

1 440604.76 1140232.34 8 440599.20 1140232.00 pl.m.
2 440508.25 1140241.00 3 pl.m.
3 440405.95 1140251.02 3 pl.m.
4 440321.26 1140200.12 3 pl.m.
S 440300.97 1140204.40 3 pl.m.

12 440308.50 1140320.23 3 pl.m.

Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis 
do katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice lomovým! body 
s kódem charakterist&y kvality souřadnic vyšším ne2 3. Důvodem Je nerealizované 
zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu 
vlastníků na jejím průběhu [§ 50 odst. 1 písm. a3 katastrálního zákona).

364-103

GEOMETRICKÝ PLÁN 
pro
rozdělení pozemku

Vyhotovíte!:  - geometr 
Poštovní č.p. 128, TŘINEC 1 
tel: 608 435 289, IČ:60781335 
email: 

Číslo plánu: 4152-89/2019
Okres: Frýdek-Místek
Obec: Mosty u Jablunkova
Kat území: Mosty u Jablunkova
Mapový list: Velký Polom 6-0/22

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, 
které byly označeny předepsaným způsobem:

pl.m.

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický Inženýři

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úřední oprávněných 
zeměměřických inženýrů: 1726/1997

Dne: 18. června 2019 Číslo: 161/2019
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

KÚ pro Moravskoslezský kraj 
KP Třinec 

PGP-627/2019-832 
2019.06.20 14:40:36 CEST

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmení: I
Číslo položky seznamu úředně oprávněných 
zeměměřických inženýrů: 1726/1997

27.6.2019 Cw« 161/2019
Tento stejnopis odpovidá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému 
v dokumentaci katastrálního úřadu.

Ověření stejnopisu geometrického ptánu v listinné podobě.
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