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KUPNÍ SMLOUVA (stavba komunikace)

)|py č. 2019002443

kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Josef Nováček & spol. s.r.o.
se sídlem U Malše 1805/20, 370 Ol České Budějovice 
zastoupená Ing. Josefem Nováčkem, jednatelem 
IČO 48204625, DIČ CZ48204625
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v odd. C,
vložka 2580
jako prodávající

a

statutární město České Budějovice,
nám. Přemysla Otakara II. l/l, 370 92 České Budějovice, 
zastoupené primátorem Ing. Jiřím Svobodou 
IČO 00244732, DIČ CZ00244732
jako kupuj íc í

V

Článek prv ní

Prodávající, společnost Josef Nováček & spol. s r.o., je na základě svého prohlášení výlučným
vlastníkem dokončených staveb
- komunikace (tj. komunikace, chodníky, zatravněné pásy, zpevněné plochy) na pozemcích 

pare. č. 3340/123 - o výměře 4450 m2, 3340/165 - o výměře 90 m2. 3341/76 - o výměře 
408 nr, 3349 - o výměře 26 m2, 3340/124 - o výměře 25 m2 a pare. č. 3340/125 - 
o výměře 120 m , k. ú. České Budějovice 7 (dále jen ,,stavba“) v rozsahu, jak je vyznačeno 
v situaci, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek druhy

Na užívání stavby byly Magistrátem města České Budějovice vydány níže uvedené doklady,
které jsou přílohou:

- sdělení k převzetí komunikace odborem SVS ze dne 17. 10. 2019
- kolaudační souhlas ě.j. ODSH-9583-1/05/ŠM, ze dne 15. 12. 2005

Článek třetí

1. Prodávající převádí touto smlouvou stavbu uvedenou v článku prvém této smlouvy včetně 
všech součástí a příslušenství, se všemi právy a povinnostmi, jak je dosud vlastnil sám, 
kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu

- komunikace 2.000 Kč (bez DPH)
v celkové výši 2.420 Kč včetně DPH, tj. za kupní cenu stanovenou dle „Pravidel pro 
převod staveb ZTV“.

2. Kupující tuto stavbu za shora uvedenou cenu kupní kupuje a do svého vlastnictví přijímá.
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Článek čtvrtý

1. Kupní cena v dohodnuté celkové výši 2.420 Kč (slovy: dvatisícečtyřistadvacet korun 
českých) bude zaplacena prodávajícímu na základě daňového dokladu (faktury) se 
splatností min. 30 dnů, vystaveného prodávajícím nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu 
této smlouvy.

2. Prodávající prohlašuje, že si je vědom prodeje výše uvedené stavby za takto stanovenou 
mimořádnou cenu. Tuto cenu stanovil-sjednal dohodou kupující dle a ve smyslu „Pravidel 
pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice44 účinných od 10. 02. 2015. Tato sjednaná cena je výlučně nabývací hodnotou 
ve smyslu § 22 zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých 
věcí.

Článek paty

Tato smlouvaje uzavřena v souladu s usnesením Rady města České Budějovice č. 1488/2019
ze dne 11. 11,2019.

Článek šestý

1. Prodávající prohlašuje, že na prodávaném majetku nevážnou žádné dluhy, zástavní práva 
ani jiné právní závady.

2. Kupující prohlašuje, že je mu stav převáděného majetku znám a do vlastnictví jej přejímá.

Článek sedmy

1. Vlastnické právo k převáděné stavbě uvedené v článku prvém této smlouvy a stím 
spojená práva a povinnosti přejdou na kupujícího dnem podpisu této smlouvy.

2. Vzhledem ktomu, že převáděná stavba není podle zákona č. 256/2013 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů evidována v katastru nemovitostí, nebude v něm změna vlastnického 
práva založená touto smlouvou zapisována.
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Článek osmy

Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí kupující způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. 
Smluvní strany si ujednávají, že kupující je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného 
znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu 
uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních 
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že 
kupující je povinen tuto smlouvu či skutečnosti zní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout 
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, 
že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či
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poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

Článek devátv

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Článek desátý

Smluvní strany výslovně tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, že 
všechna ujednání v ní obsažená odpovídají jejich svobodné a pravé vůli a že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni nebo za pro ně nápadně nevýhodných podmínek.

V

Článek jedenáctý

Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž prodávající obdrží jeden stejnopis a 
kupující dva stejnopisy.

České Budějovice......fí.. . České Budějovice .. ?. %.í:.L: 9. ú.č..

Kupující:

Ing. Jiří Svoboda 
p,im-4t°r

statutární město České Budějovice Uk-O'A? - *
'CO

Přílohy:
- situační plán
- kolaudační souhlas
- sdělení OSVS

Prodávající:

J. NOVÁČEK & spol. s r.o
U Malše 20. 370 01 ČesKg Budějovice 
Tel./fax (03S) 73124S2. IČO 4220452ř
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Statutární město České Budějovi
Magistrát města České Budějovice 
Odbor správy veřejných statků 
nám. Přemysla Otakara II, č. l/l

Magistrát města České Budějovice 
Majetkový odbor

Převzato one: Xj, /(J . f/

e# tío)ómj/9
Přijal:

Magistrát města České Budějovice
odbor správy veřejných statků 
nám. Přemysla Otakara II., č.1/1 
370 92 České Budějovice

r n
Majetkový odbor 

zde

Internet: http://www.c-budelovice.cz L J

Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
QSVS/5915/2019 Kabát V. 38680 2514 kabatvOc-budeiovice 17.10.2019

Odkup pozemků v k. ú. Č. Budějovice 7

S odkupem pozemků v ulicích Malebná a části ulic Krumlovská a Janáčkova souhlasíme. Na 
pozemcích jsou vybudované komunikace a chodníky.

Dne 8.10.2019 byla provedena prohlídka jmenovaných komunikací stím, že budou převzaty 
do údržby.

S pozdravem
magistrát města
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

. .ujor správy veřejných statků 
2

Mgr. Tomáš Kubeš
Vedoucí odboru správy veřejných statk

IČ: 002 44 732 DIČ: CZ-002 44 732 číslo tel. ústředny: 38680 11 11



Magistrát města České Budějovice
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice 
Ing. Jaroslav Mráz
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

r
Toto rozhodnutí nabylo právní moc.

' %. t iidne .7^.
Magistrát města České Budějovice 

Josef Nováček & spql^r.o. TG . tí S
U Malše 20 '......  ..... f 7T.....
370 01 České Budějovice 'Av.

Internet: http:/Avww.c-budeiovice.cy.
L _J

Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
ODaSH-9583-l/05/ŠM ing. J. Simánek 386 804 407 simaneki-@c-budeiovice.ez 15.12.2005

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 15.11.2005 podal Josef Nováček & spol. s r.o., U Malše 20, České Budějovice návrh na 
kolaudaci stavby:

„ZTV Děkanská pole IILb komunikace a chodníky44
' * ii

(dále jen „stavba44) na pozemku pare. č. 3340/41, 3340/43, 3340/70, 3341/76. 3349 v katastrálním 
území České Budějovice 7.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, jako příslušný 
speciální stavební úřad dle ust. § 40 odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
ve znění pozdějších předpisu a § .120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
vc znění pozdějších předpisu (dále jen „stavební zákon44), projednal návrh v kolaudačním řízení a 
rozhodl, že užívání stavby se podle § 82 stavebního zákona

povoluje.

Stavba obsahuje:

větev A, B, D, E (komunikace š. 6,0 m, chodník š. 1,5 m, zel. pás š. 1,0 m) - funkční třída C3, 
kategorie MO 7/30

větev C (komunikace š. 6,0 m, oboustranný zel. pás š. 1,0 m; kruhové obratiště) - funkční třída Dl, 
kategorie MO 7/20

Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 vyhlášky odst. 2 
vyhlášky č. 132/1998 Sb. tyto podmínky: bez podmínek.

Při místním šetření kolaudačního řízení byly zjištěny v provedení stavby drobné nedostatky, které 
musí být odstraněny v těchto íhůtách (viz § 82 odst. 2 stavebního zákona) :

- dosypat spáry a vyrovnat kanalizační šachty a šoupata inženýrských sítí do 1.5.2006

Nepodstatné odchylky skutečného provedení stavby od projektové dokumentace ověřené ve 
stavebním řízení jsou v projektové dokumentaci vyznačeny Tyto odchylky nevyžadují řízení o změně 
stavby.

Odůvodnění :

Dne 15.11.2005 podal stavebník návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou 
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

IČ: 002 44 732 DIČ: 077-002 44 732 číslo tel. ústředny: 38 680 11 11 
38 772 41 11



2. strana rozhodnutí zn. ODaSH-9583-l/05/ŠM

Stavební povolení bylo vydáno dne 7.4.2005 pod č.j. ODaSH-1489-l/05/ŠM.

Odbor dopravy a silničního hospodářství dne 1.12.2005 oznámil zahájení kolaudačního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednávání návrhu současně 
nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 13.12.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Odbor dopravy a silničního hospodářství v kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na 
kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že stavba je 
provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona, jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

K odstranění zjištěných drobných nedodělků v provedení stavby stanovil odbor dopravy 
a silničního hospodářství podmínky a lhňty.

Odbor dopravy a silničního hospodářství v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení užívání stavby, a proto rozhodl tak, jak ve výroku uvedeno.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - 
Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, podáním 
u zdejšího odboru doprav}' a silničního hospodářství.

Ing. Jaroslav Mráz 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Magistrát města České Budějovice
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Poplatek ;
Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nevymeřuje.

Obdrží :

Ostatní účastníci:
Statutární město České Budějovice - zastoupené náměstkyní primátora ing. Ivanou Popelovou, nám, 

Přemysla Otakara II. č. 1, 2, České Budějovice

Dotčené orgány .
KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, Č. Budějovice 
HZS Jihočeského kraje, Nádražní it!., P.O BOX 66, Č. Budějovice 
Magistrát města Č.Budějovice - odbor ochrany životního prostředí 
Policie ČR - Dl, okr. řed.? Pražská 5, České Budějovice

Ostatní :
SPŽP zdravotně postižených v ČR, Staroměstská 2608, České Budějovice 
Magistrát města Č.Budějovice - odbor správy veřejných statků


