
pozemkyKupní smlouva -
č. 2019002672

kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Ing. Josef Nováček,

tč ■ i:J vs;
jako prodávající na straně jedné

statutární město České Budějovice,
náměstí Přemysla Otakara II.. 1/1, 370 92 České Budějovice 
zastoupené primátorem Ing. Jiřím Svobodou 
IČO 002 44 732,

jako kupuj í c í na straně druhé

Článek první
1. Prodávající Ing. Josef Nováček je podle svého prohlášení vlastníkem nemovitostí v k. ú. 

České Budějovice 7 - pozemků pare. č. 3340/123, 3349, 3340/165 a pare. č. 3341/76. 
Vlastnictví prodávajícího k uvedeným nemovitostem je zapsáno u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, pro obec České Budějovice a 
katastrální území České Budějovice 7, na listu vlastnictví č. 2775 jako vlastnictví pozemku.
- Geometrickým plánem číslo 4441-122/2019 byl pozemek pare. č. 3340/123 rozdělen na 

části označené jako nová pare. č. 3340/372 o výměře 177 m2 a pare. č. 3340/123 
o výměře 4499 m2, vše v k.ú. České Budějovice 7.

- Geometrickým plánem číslo 4363-125/2018 byl pozemek pare, č. 3340/123 rozdělen na 
části označené jako nová pare. č. 3340/365 o výměře 49 m2 a pare. č. 3340/123 
o výměře 4627 m2, vše v k.ú. České Budějovice 7.

Geometrické plány byly vyhotoveny Ing. Jiřím Hruškou a tvoří nedílnou součást této kupní 
smlouvy.

Článek druhy
1. Prodávající touto smlouvou převádí vlastnické právo k nemovitostem v k. ú. České 

Budějovice 7 uvedeným v článku prvním této smlouvy, a to k pozemkům:
pare. ě. 3340/123 (ostatní komunikace, ostatní plocha) o výměře 4450 m2, 
pare. ě. 3349 (ostatní komunikace, ostatní plocha) o výměře 26 m2, 
pare. č. 3340/165 (ostatní komunikace, ostatní plocha) o výměře 90 m2, 
pare. č. 3341/76 (ostatní komunikace, ostatní plocha) o výměře 408 m2,

(dále jako předmět převodu, převáděné nemovitosti) 
s veškerými právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím, kupujícímu za vzájemně 
dohodnutou cenu kupní, která činí 2.000 Kč (slovy: dvatisíce korun českých).

2. Prodávající prohlašuje, že si je vědom prodeje výše uvedených nemovitostí za takto 
stanovenou mimořádnou cenu. Tato cena byla sjednána dohodou dle „Pravidel pro převod 
staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města České Budějovice41 
účinných od 10. 02. 2015. Kupující tyto nemovitosti za shora uvedenou kupní cenu kupuje a 
do svého vlastnictví přijímá.
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Článek třetí
Výše uvedená majetková dispozice byla schválena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění Zastupitelstvem města České Budějovice usnesením č. 233/2019 dne 
09. 12. 2019.

Článek čtvrtý
Kupní cena včetně DPH v dohodnuté

vedený
variabilní symbol 2018000013, ncjpozdčji do 30 dnů od 

podpisu této smlouvy, což obě smluvní strany svými podpisy na této smlouvě potvrzují.

Článek pátv

1. Prodávající upozorňuje statutární město České Budějovice, že jím převáděné nemovitosti 
uvedené v článku druhém této smlouvy jsou zatíženy věcnými břemeny v rozsahu platném 
ke dni vzniku léto smlouvy a dostupném na příslušném katastrálním úřadě.

2. Prodávající odpovídá za to. že předmět převodu přejde do vlastnictví kupujícího prost 
jakýchkoliv práv třetích osob a jakýchkoliv peněžitých zatížení, tedy prost všech závazků, 
vyjma zapsaných věcných břemen v části C příslušných listů vlastnictví, na nichž je 
předmět převodu zapsán.

3. Pokud se toto prohlášení prodávajícího ukáže nepravdivým, odpovídá prodávající 
kupujícímu za škodu tím způsobenou.

4. Pro případ, že by se některé další dluhy či závazky vyskytly, se prodávající zavazuje, že je 
sám uspokojí.

Článek šestv
Kupující prohlašuje, že je mu stav předmětu převodu dobře znám, že se s ním před podpisem 
smlouvy podrobně seznámil a přebírá jej bez jakýchkoliv výhrad.

Článek sedm v
Smluvní strany tímto výslovně 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.

Článek osiny
Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona ě. 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 wcbových stránkách 
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že kupující je povinen tuto 
smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování ěi poskytování dle 
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část teto smlouvy 
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle 
tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

ujícího na účet prodávajícího
celkové výši 2.000,- Kc bude uhrazena ze stran
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Článek devátý
1. Vlastnické právo k předmětu převodu a s tím spojená práva a povinnosti přejdou na 

kupujícího dnem vkladu jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. Právní účinky vkladu vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu 

o povolení vkladu k okamžiku, kdy návrh na vklad byl tomuto úřadu doručen.

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

Článek jedenáctý
Podle této smlouvy se provede v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský’ kraj,
katastrální pracoviště České Budějovice pro obec České Budějovice a katastrální území České
Budějovice 7, na příslušný list vlastnictví vklad vlastnického práva k nemovitostem uvedených
v článku druhém této smlouvy.

Článek dvanáctý
1. Tato smlouvaje sepsána ve Čtyřech stejnopisech majících platnost originálu. Jeden obdrží 

prodávající, dva kupující a jeden stejnopis bude použit pro zápis vkladu vlastnického práva 
dle této smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice.

2. Poplatek z návrhu na vklad do katastru nemovitostí zaplatí kupující.

České RnHěinviee Č/č '2a)Ia1 ftycUíí RuHXi/vwiVo 22. í '20 2-0
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VÝKAZ DCISAVAONÍHQ A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav
Označení
pozemku

pare.
Číslem

výměra parcely
Druh

pozemku
D značení 
pozemku

pare.
Číslem

Výměra parcely
Druh

pozemku
Typ stavby Porovnaní se scavem evidence právních vztahů

urCflní
vým&r

Oi přechází z pozemku
označeného v Crsfo bscu

vlastnictví

Výměra dílu Označení

dílu
Způsob
vyu2ití

Zpdsob
vyuStl

Způsob
vyu2iUhB m 2 ba m2 katastru

nemovitostí
órfveisi

P02. evidenci ha m*

3340/123 46 76 oscacnf plocbs
3340/123

3340/372

44

1

99

77

ostatní plochá 0

2

ostat, komutace ostat, komunikace 
ostatní plocha

lína plocha 3340/123 2775 1 77

46 76 46 76

S«2nsm souřadnic (S-JTSK1 
Cisto bodu Soi/adrtce pro zapiš do KN

Y X KOd kv. P02namk8

k.ú. Ceske Budeiovice 7 (622486)
2860-2? 756121.58 116B99D.03 3 
2860-72 756100.88 1168996.64 3

barvB na bac. obrubníku 
plastový mezník

3340/127

3340/178
3340/123

2860-22

3340/150

3340/372
3340/152

3340/195

3340/126

3340/153

GEOMETRICKÝ PLÁN
pro rozdělení pozemku

Geometrický pian overii oredne oprávněný zememerický inženýr: Stejnopis ověřil oredne oprávněny zeměměřický inženýr.

Jméno, příjmem:
ing. Jiří Hruška j|ft| HRUSRA

Číslo ootoZky seznamu oredne oprávněných )<nnc
zeměměřických mzenyrO: 34 //lyyp

Číslo položky seznamu oredne oprávněných tt if / in nr
zemfimerických inženýrci; vf 1 f 1 v v U

One: 9.10.2019 Cisto: 309/2019
One: 2 1. *10« 2019 Cfsio: £20 /201 3

NaieXtostm a přesností odpovídá právním predpisom. Tento stejnops odpovídá oecmecríckemj pianu v elektrortcké podobě 
uloženému v dokumentace katastrálního tvedu

Katastrální úř8d souhlasí s otf sto váním parcel

KÚ pro Jihočeský kraj
KP České Budějovice
Ing. Drahomíra Vondrášková

Ověření stejnopisu geometrického planu v fetinne podobě.

| y* 1 'Sis’f'WrS

PGP-2871/2019-301
2019.10.17 14:10:15 CEST

m

Vyhotovitet mp. Jiří Hruška

Číslo planu: 4441-122/2019
Okres: České Budějovice

Obec: České Budějovice
Kat. ozemr: Ceske Budějovice 7
Mapový lise: □KM

Oosavadním vtestnfkfim oo2emků Dyía pasky trnitá možnost 
seznámit se v terénu s wObBiem navrhovaných nových hrome, 
které byly označeny oredepsarvýtn roo sobem:

plast, mezník, barva



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTR) f^MOVITOSTT
Dosavadní stav Nový stav

{ÍZriaCert
pozemku

porn
ciskrrn

Vymern pnredy
Druh

poznrrku

Z/)0EOh
vyuZifcf

Oifiaťťii
[XJZORSkU

pare.
Císíem

VýmCf-o pijrceiy
drah

gpzemku

Zposoh
využití

Typ r.tav&y

ZíXiacb
vyuStí

/.ODS.
urřnnf
vymflr

Pornvnúnr se stevem evidence právních vztahů
Ofl prcchaa i pozemku

označeného v Crcio liáno
vlaacrocEVf

Výměra ;Jf?u Dznaflenf
díluhe T& ni* katastru

nerwjviMscí
dřívější 

poz. evidencí í\B m?

334Q/123 46 76 ÍJSOHCW JdUCl'U
i;!ÚÁS;'Tč(lrxtnKec< 3340/123

3340/365

46 27

49

ostatní pir.ciía 
ostali. kamirrJkiite 
ostetrí plodin

tne otocha

0

2 3340/123 2775 U
D

46 76 46 /6 .

Se2nnm gcurajftic IS-JT5K)
Ciaío ddcIu Suuratiráce pro zaps do KN

Y X Kdti kv, ftwnflmku

k.u. České OudSjcvice 7 C62^40GJ
2042-4 75S311.35 1169646.48 4 burva na chodníku
2660-1 756311.60 11CU04R.4B 3 kolík
2GGC-6 756200.02 n66U58.95 3 flftss. muznfk

1 766260.46 1160055 26 3 fcrva na obrubníku chodrílcu
2 736260.G2 11«-a55.29 3 hart/a na obrufcrtku Cítodnífcu
3 756280/16 1160064.34 3 narvi? na o&ruDrifku oMndrťku
4 756281.43 1168853.45 3 bsrvu § 1 ? 1 § c

5 756282.40 1169052.29 3 barya .'19 clrJjr/ku chirrlníkii
6 75520:1.80 1160651.41 2 barvy na G&rjDnfKu chodníku
7 755285.48 11G0B50.92 3 biirva na cbrjbnnai chcdníku
5 756302.68 1i6ac4e.42 3 barva na obrubníku chqdríku
9 756311 43 1160847.09 4 barvo m r<jhu zůrnk. tíazby

2(\a2~a§Fs:z:z

3329

GEOMETRICKÝ PLAN
pro rondelem pozemku

Gťorr,i?r,rický pum overt oraínc oprávněn? zeměměřický hzenyr

Jméno. priiir«itrr
ing. Jiří Hru£'<a

Cisto ootozKy seznamu Cfetír* oprávněných _ . ,„nc
ze/nCrnfiřickýcty inzerijrQ; 34 / (lana

Dna- 26.11.2010 &«** 350/2018
Maieaiiastmi a přesností odpovídá právním pfciípiscan

Stslnopia cvnra or<j;he oprDvngný /.ňmCmCMcký inženýři

Jňicrw, příjmení: ua. nfti wruSka
Cjfsáo cotaJky seznamu úreďnP oprávněn}^ 
xemftinflrickýeh irtZenýfC; 547/1990

7. XTT. 7018..ilne:

TcnCQ etejnopíS oopnvuw geometrickému piánu v e.ckcrwicke podobě 
vMcfcíw v dokumentaci katastraWho nrjjiíu.

Vyhocciví?;f*i: ing. Jiří Hruška

Císio plenu: 4363-125/2018
Okres; Ceskfi BurJfijavice

Ohoc: Peské Bude jo více ,

Kar, území! České Budějovice 7

Mapový iiyt: □KM

Kiítontralnr nruc aaohlof* tt ucrdovoním parcel

KÚ pro Jihočeský kraj 
KP České Budějovice 
Ing. Drahomíra Vondrášková 
PG P~333 3/2018-301 
2018.12.06 14:35:09 CET

Overer.f stejnopisu seomecríctefto asnu 7 ístvne podobě.

Dcsuviidnlm vbacnfaCrn puzimkfi Syká oaskyuiotu muZriCíft 
COZnA-niC «o v terénu a jirífofiftwn finvrhavaných rcvýoh hron c, 
kteří byty oznuCeny preflaraaným zfMsatemi:

barva. pl. muznfk
' <&s


