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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 
 

 

 

*mmopp00d6p9v*  
*MMOPP00D6P9V* 

SMLOUVA 
O PŘEVODU PRÁV A POVINNOSTÍ 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Statutární město Opava 
se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava 
IČ:   00300535  
DIČ:   CZ00300535 
Datová schránka: 5eabx4t 
Zastoupeno:  Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava, č. ú. 27-1842619349/0800 

(dále jen „převodce“) 

a 

Městys Litultovice 
se sídlem: Litultovice č. p. 1, 747 55 Litultovice 
IČ:   00300381  
DIČ:   CZ00300381 
Datová schránka: nr8bczf 
Zastoupeno:  Ing. Janem Birgusem, starostou 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava, č. ú. xxxxxxxx/xxxx 

(dále jen „nabyvatel“) 

uzavírají v souladu s ustanovením § 162 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů tuto smlouvu: 

II. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Převodce je na základě územního rozhodnutí č. 5/2009 ze dne 26. 01. 2009 vydaného Magistrátem 
města Opavy, odborem výstavby, spisová značka VYST/17959/2008/Me (právní moc rozhodnutí dne 
04. 03. 2009), ve znění rozhodnutí č. 74/2010, spisová značka VYST/14705/2010/Me 
ze dne 29. 07. 2010 (právní moc rozhodnutí dne 07. 09. 2010), ve znění územního rozhodnutí 
č. 82/2010, spisová značka VYST/13124/2010/Me ze dne 16. 08. 2010 (právní moc rozhodnutí 
dne 23. 09. 2010) a ve znění rozhodnutí, spisová značka VYST/27465/2014/Me ze dne 07. 05. 2015 
(právní moc rozhodnutí 16. 06. 2015) stavebníkem stavby „Cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-
Otice-Opava“ (dále jen „cyklostezka“). 

2. Součástí stavby této cyklostezky jsou stavební objekty SO 01.6 Místní a účelová komunikace, které jsou 
umístěny na pozemcích par. č. 677/58, 677/59, 983/2, 983/3, 983/4, 983/5, 983/6, 983/7, 983/8, 983/9, 
983/10, 983/11, 983/12, 984, 1075/32 a 1075/33 vše v katastrálním území Litultovice. Tyto parcely jsou 
po provedení KPÚ sloučeny do jednoho pozemku par. č. 2310 v k. ú. Litultovice. 
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III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Převodce a nabyvatel se dohodli, že převodce převádí touto smlouvou na nabyvatele práva a povinnosti 
vyplývající z územního rozhodnutí č. 5/2009 ze dne 26. 01. 2009 vydaného Magistrátem města Opavy, 
odborem výstavby, spisová značka VYST/17959/2008/Me (právní moc rozhodnutí dne 04. 03. 2009),  
ve znění rozhodnutí č. 74/2010, spisová značka VYST/14705/2010/Me ze dne 29. 07. 2010 (právní moc 
rozhodnutí dne 07. 09. 2010), ve znění územního rozhodnutí č. 82/2010, spisová značka 
VYST/13124/2010/Me ze dne 16. 08. 2010 (právní moc rozhodnutí dne 23. 09. 2010) a ve znění 
rozhodnutí, spisová značka VYST/27465/2014/Me ze dne 07. 05. 2015 (právní moc rozhodnutí 16. 06. 
2015), a to pouze v rozsahu týkající se části stavby uvedené v článku II. odst. 2 této smlouvy. Nabyvatel 
tato práva a povinnosti přijímá a zavazuje se k jejich plnění. 

2. Nabyvatel prohlašuje, že jsou mu známy faktické i právní skutečnosti týkající se stavby cyklostezky. 

IV. 
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 

Převod práv a povinností podle této smlouvy je bezúplatný.  

V. 
PŘEDÁNÍ SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ 

Podpisem této smlouvy převodce a nabyvatel potvrzují, že převodce předal nabyvateli územní rozhodnutí č. 
5/2009 ze dne 26. 01. 2009 vydané Magistrátem města Opavy, odborem výstavby, spisová značka 
VYST/17959/2008/Me (právní moc rozhodnutí dne 04. 03. 2009), ve znění rozhodnutí č. 74/2010, spisová 
značka VYST/14705/2010/Me ze dne 29. 07. 2010 (právní moc rozhodnutí dne 07. 09. 2010), ve znění 
územního rozhodnutí č. 82/2010, spisová značka VYST/13124/2010/Me ze dne 16. 08. 2010 (právní moc 
rozhodnutí dne 23. 09. 2010) a ve znění rozhodnutí, spisová značka VYST/27465/2014/Me 
ze dne 07. 05. 2015 (právní moc rozhodnutí 16. 06. 2015). 

VI. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti vydáním souhlasu Magistrátu města Opavy, odboru výstavby 
s uzavřením této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, přičemž převodce obdrží dvě vyhotovení, nabyvatel 
rovněž dvě vyhotovení a správní orgán jedno vyhotovení.  

3. Převodce a nabyvatel prohlašují, že si tuto smlouvu před svým podpisem přečetli. Prohlašují dále, 
že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Převodce a nabyvatel tuto skutečnost 
stvrzují svými podpisy. 

4. Převodce a nabyvatel se dohodli, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou podle 
zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť 
obsahuje-li informace či metadata, které se podle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo 
které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla 
uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření převodce. Nezajistí-li však 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem převodce nejpozději do 15 dnů od jejího 
uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem 
zajistit nabyvatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru 
smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. 

5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Statutárního města Opavy svým usnesením č. 1856/53 RM 17 
ze dne 11. 01. 2017. 
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6. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Městyse Litultovice svým usnesením č. 508/87 
ze dne 12. 12. 2016. 

 

V Opavě dne: 13. 1. 2017 

 

V Litultovicích dne: 16. 1. 2017 
  
Za převodce: 
 
 
 
 
 
 

Za nabyvatele: 

  
  
…………………………………………………………. ………………………………………………………… 

Ing. Radim KŘUPALA v. r. Ing. Jan BIRGUS v. r. 
primátor starosta 

 

 






