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Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají podle ust. § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Středočeský kraj
IČO 70891095
se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
zastoupený panem Liborem Lesákem, radním Středočeského kraje
na základě pověření ze dne 22.06.2021
(dále též jen ,,Prodávajícř')

a

Jaroslav Brabec (SJM)
RČ 47
bytem 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy

Ludmila Brabcová (SJM)
RČ 536
bytem 262 72 Hlubyně
(dále společně též jen ,,Kupující")

tuto

smlouvu kupní

I.
Prodávající je výlučným a neomezeným vlastníkem pozemku p. Č. 814/1 v k. ú. Hlubyně,
ostatní plocha, o výměře 27850 m2, zapsaného na LV 114 pro obec Hlubyně a katastrální území
Hlubyně, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Příbram.

Pozemek byl předán k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem Zborovská 81/1 l, Praha 5.

Geometrickým plánem č. 201-232/2019 pro obec Hlubyně a k. ú. Hlubyně, vyhotovený
společnosti GEDEX geodetické služby, se sídlem Milínská 121,
261 01 Příbram III, schváleným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Příbram, který je nedílnou součástí této smlouvy, byl z pozemku p. č. 814/1,
k. ú. Hlubyně, o celkové výměře 27850 m2 utvořen nově vzniklý pozemek, a to:
pozemek p. č. 814/3 o výměře 260 m2 - ostatní plocha,
v k. ú. Hlubyně, dosud v KN nezapsán
(dále jen ,,Předmět koupě" nebo ,,Pozemek").
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Městský úřad Březnice, Stavební úřad vydal dne 19.6.2020 pod č.j.
2793/2020/MUBREZ/SÚ/BJor souhlas s navrhovaným záměrem děleni pozemku parč. č. 8 14/1
v katastrálním území Hlubyně dle geometrického plánu č. 201-232/2019.

II.
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat Kupujícím Předmět koupě, včetně všech

součásti a příslušenství, a umožnit jim nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazují
Předmět koupě převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupující nabývají
předmět koupě do společného jmění manželů.

2. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za Předmět koupě činí 117.000,- KČ (slovy:
Jedno sto sedmnáct tisíc korun českých).

3. Kupní cena je dle ust. § 56 odst. l písm. a), b) zákona č. 235/2004 Sb, v platném znění
osvobozena od DPH.

III.
Smluvní strany shodně prohlašuji, že ke dni podpisu této smlouvy byla Prodávajícímu
Kupujícími řádně a v plné výši zaplacena kupní cena uvedená v článku II. této smlouvy, správni
poplatek ve výši 2.000,- KČ a náklady na vypracováni znaleckého posudku ve výši 3.250,- KČ
na účet Prodávajícího vedený u PPF banky a.s., č. účtu 4440009090/6000, konstantní symbol
558, variabilní symbol

IV.
Prodávající prohlašuje a Kupující berou na vědomí, že věcné břemeno váznoucí na původním
Pozemku p. č. 814/1 v obci a katastrálním území Hlubyně, které je zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Příbram
na LV 114 pro obec a katastrální území Hlubyně, není překážkou bezúplatného převodu.

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této smlouvy
bránily a že na Pozemku neváznou žádné dluhy, zástavní práva nebo jiné právni povinnosti.

Kupující prohlašují, že je jim stav Předmětu daru ke dni podpisu této smlouvy dobře znám a že
jej v tomto stavu do svého vlastnictví kupuji.

V.
Prodávající se zavazuje předat Kupujícím Pozemek do 30 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícímu
doručeno vyrozumění o provedeném vkladu práva vlastnického k němu dle této smlouvy
do katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Příbram. Smluvní strany se zavazují, že o předání a převzetí Pozemku pořídí písemný protokol.

VI.
Do doby vzniku vlastnického práva Kupujících k Pozemku jsou účastníci této smlouvy svými
smluvními projevy vázáni.
Vlastnické právo se všemi právy a povinnostmi, nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého
zhoršení věci, včetně práva na užitky přecházejí z Prodávajícího na Kupující dnem vkladu práva
do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu.

VII.
Daň z nabytí nemovité věci bude uhrazena v souladu se zákonným opatřením Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění.
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VIII.
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Účastníci této smlouvy se dohodli, že návrh na vklad práva vlastnického dle této smlouvy
do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Příbram podají společně a že správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí Kupující.

IX.
l. Kupující tímto udělují Prodávajícímu souhlas s použitím svého rodného čísla ve smlouvě a

návrhu na vklad.
2. Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy přijde on, jeho

pověření zaměstnanci nebo osoby, které pověřil realizací Předmětu Smlouvy, do styku
s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, učiní veškerá opatřeni, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu
k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil citovaný zákon. Prodávající je
povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku
závazku z této Smlouvy. Prodávající je dále povinen dodržet veškeré povinnosti, které
plynou z přímo použitelného předpisu Evropské unie - Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), obecně nazývaného GDPR.

X.
Prodávající prohlašuje, že záměr prodat Pozemek byl zveřejněn od 15.01.2021 do 23.02.2021
tak, jak to ukládá ust. § 18 odst. l zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění, a prodej Pozemku byl schválen v souladu s ust. § 36 písm. a) cit. zákona usnesením
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 073-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021. Právní jednání splňuje
tímto podmínky stanovené ust. § 23 cit. zákona.

XI.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění, které provede
prodávající do 30 dnů od jejího podpisu.

XII.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž si Prodávající ponechá jeden
stejnopis, Kupující obdrží po jednom stejnopisu a jeden stejnopis se připojí k návrhu na vklad
vlastnického práva ve prospěch Kupujícího na Katastrálni úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Příbram.

V souladu s ust. § 1 105 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
se vlastnické právo k nemovitým věcem nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Právní
účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu
o jeho povolení k okamžiku, kdy byl návrh na vklad katastrálnímu úřadu doručen.

XIII.
Účastníci této smlouvy po jejím přečteni prohlašují, že skutečnosti v ní uvedené odpovídají
pravdě, že její sepsáni a podepsání je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a plně souhlasí
s jejím obsahem. Tato shodná konstatováni stvrzují svými podpisy pod smlouvou připojenými.
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Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. l - Geometrický plán č. 201-232/2019, pro obec a k. ú. Hlubyně
Příloha č. 2 - Pověření pana Libora Lesáka, radního Středočeského kraje

P,aha, dn, 1 4 -ů9-2021 Hlub,ně, dn,

Prodávající: Kupující:

Středo%kýl kraj
l

'":"" ,';; ,.'9 "'
'"-'lí'!'

Libor Lesa
radní Středočeského kraje

l

Ludmila Brabcová l
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav
Porovnání se stavem evidence právních vztahů

Označení Výměra Druh Označení Výměra D'uh Typ stavby Díl přechází Číslo Výmčra dílu F
pozemku parcely pozemku pozemku parrAy pozemku m

. éh · listuparcelním parcelním .d .Ez pozemku označen o v os =
číslem Způsob číslem Způsob Způsob >- vlastnictví S "

využití využití "yužití "m O-N

katami dřívější po'- ha m2ha m2 ha m2 wmvitostí evidenci

814/1 2 78 50 °= 814/1 2 75 90 = O 814/1 114 2 75 90

2 814/1 114 2 60814/3 2 60 jiná plocha

2 78 50 2 78 50

j j Geoumický plán wěřil =ěměřický SW~ ověřil úředně oprávrůný mněměřkký iríženÝr-.
GEOMETRICKY PLAN
pro rozdělení pozemku. pKjmuú: pňjnmú:

Číslo pdožky xznamu úřechě Číslo položky seznamu úředně

o,rávněných zEmemeňckýa inž·nýrů: 1836/1999 oprávněných zeměměňckých inženýrů: 18%

Dm: 18.02.20'20 Či.lo, 328/2020 Dne - é. 03. 2020 '"°' 08 l - 2
Nákžicosuni a přesmstí cKlNvídá právním pď'edpisům. Tmto mjmpis odpovídá µometrickCmu plám v ekktmickC podobě

Ukmému v ckkumentaci kmasuálního úřadu.

Vyhotovitel: Kat&strální úřad souhksí sočEdováním paned. Ověřed mnopi!!m N~rického plám v lFAiwé podobě.

Zgedex
Milínská 121,261 01 =:'I'á' \S Ť>\

Číslo ,lánu: 201 - 232 /2019 "ý\

Okres: 'ŘÍBR^M ž9 m%"'°'"'ký kraj j ,'
V JA R'S: ť" F'Obec: HLUBYNĚ Kateřina Grebeňová "k % "' ' ,-" Š

Kat. území: HLUBYNĚ PGP-337/2020-211 6' á., á' ,A2020.02.24 13:15:19 CET "
::,p°"ý PŘfBRAM 4-7/34, 4-8/12

Dosavadním vlastmkům po?£mků byla poskytnuta
seznámit se v wrénu s průběhem navrhovaných nových hranic.
které byly ouutčeny předepmným způsobem:

KOLÍKY
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Seznam souřadnic (S-JTSK)

Souřadnice pro zápis do KN

67 Č. bodu Y X kód Kv. Poznámka
50-85 786597. 64 1095996. 07 4 ko//k - ohr.stavebnl Činnosti"

'r 57-18 786574.52 /Q96013.47 4 doč.stabi/izace

57-19 786559. 62 10960 19.60 4 sloupek plotu
l 78656 1.30 1096OO6. 60 3 kolik - ohr.stavebnl činnostl

' 2 786566. 46 1096006. 12 J kolik - ohr.stavebnl Činnostl
3 786573. 60 1096004. 73 3 kolík - ohr.stavebnl č/nnost/
4 786579. SO /096002.80 J kolik - ohr.stavebnl činnostl
5 786584. 68 109600(7.39 J ko//k - ohr.stavebnl čihnostl

' 6 78659 1.05 1095996.41 j ko//k - ohr.stavebnl 'činnosti
7 786564.30 1096017. 68 4 sloupek plotu
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° POVĚŘENÍ

v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, a dle usneseni Rady Středočeského
kaje č. 039-24/2021/RK, ze dne 3.6.2021

POVĚŘUJI

tímto pana Libora Lesáka, radního Středočeského kraje pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek, aby jménem Středočeského kaje podepisoval listiny a
činil veškeré úkony související s majetkoprávními úkony, o kterých rozhodly, dle
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v mezích pravomocí vymezených uvedeným
zákonem, Rada Středočeského

kraje nebo Zastupitelstvo Středočeského kraje

a to zejména:
- veškeré listiny o převodech majetku Středočeského kraje, o nabyti majetku

Středočeským krajem, návrhy na vklad práva vlastnického do katastru
nemovitosti, rovněž tak zpětvzetí návrhů na vklad nevyžadujících projednání v
orgánech kraje, návrhy na zápis záznamem do katastru nemovitostí, a dále smluv
o budoucích smlouvách dle ust. § 1785 et seq. zák č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, jejichž stranou je Středočeský kraj;

- souhlasná prohlášení a notářské zápisy o vlastnickém vztahu k majetku;
- souhlasy s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje,

které jsou realizovány jiným subjektem;
- smlouvy nájemní, smlouvy o výpůjčce a smlouvy o zřízení služebnosti, z nichž

jednou ze stran je Středočeský kraj;
- žádosti o převody majetku mezi Středočeským krajem a Českou republikou -Pozemkovým fondem ČR, Středočeským krajem a Českou republikou - Úřadem

pro zastupování státu ve věcech majetkových, příp. mezi Středočeským krajem a
jinými subjekty s pňslušností hospodařit či s právem hospodaření s majetkem
státu.

V Praze

Mgr. Petra Pecková
hejtmanka StředOČeSobkummt ,. podqµan podpuMem

Ptxkpwupa Petra
OJ $tfedoče$ky mi utad

Sencyve C cerí
Vydmvatél ceri Qriahfied CA 4
Dmm a 22 06 ?021 12 38 (N
Dúrvď
Mim


