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1. Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
podpisem Dodatku č. 1 pověřena Mgr. Dagmar Baborovská, vedoucí Majetkového odboru MMB na
základě usnesení schůze Rady města Brna č. R8/216. konané dne 27.04.2022, bod č. 62
IČO: 44992785

(dále též půjčitel)

a

2. Jihomoravský kraj
se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
zastoupený Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
IČO: 70888337

(dále též vypůjčitel)

a

3. Lesy města Brna, a.s.
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4713
se sídlem Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřím
IČO: 60713356
zastoupena Ludvíkem Kadlecem, předsedou představenstva
k podpisu smlouvy je zmocněn Ing. Jiří Neshyba, ředitel a.s.

(dále též vedlejší účastník)

(půjčitel, vypůjčitel a vedlejší účastník společně dále jako smluvní strany)

uzavřeli tento

Dodatek č. 1
ke smlouvě o výpůjčce č. 6321121891 (JMK070813/21/ORR)

(dále jen dodatek)

I.

1. Statutární město Brno jako půjčitel, Jihomoravský kraj jako vypůjčitel a Lesy města Brna, a.s. jako
vedlejší účastník uzavřeli dne 02.06.2021 smlouvu o výpůjčce č. 6321121891 (JMK070813/21/ORR)
(dále jen smlouva o výpůjčce), kterou půjčitel přenechal vypůjčiteli do výpůjčky níže uvedené nemovité
věci:

část pozemku p.č. 2967/1 lesní pozemek, o výměře 7.934 m2,
část pozemku p.č. 2973 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře
228 m2,

oba v k.ú. Komín, v obci Brno,
část pozemku p.č. 3716 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 175 m2,

v k.ú. Kníničky, v obci Brno,
část pozemku p.č. 655/3 trvalý travníporost, o výměře 686 m2,
část pozemku p.č. 655/5 trvalý travníporost, o výměře 164 m2,
část pozemku p.č. 655/6 trvalý travníporost, o výměře 147 m2,

vše v k.ú. Rozdrojovice, v obci Rozdrojovice,
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za účelem realizace stavby ozn. „Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1“ dle projektu 
Cyklostezka Brno - Jinačovice - Kuřim, úsek R1, reg. č. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012936, 
realizovaném v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen projekt), u které je 
vypůjčitel investorem a stavebníkem, a za účelem umístění stavby ozn. „Cyklostezka Brno-Jinačovice- 
Kuřim, úsek R1“ (dále jen stavba cyklostezky).

2. Stavba cyklostezky dle projektu bude dále realizována a umístěna i na pozemcích p.č. 3268/3, 3269/2 
a na části pozemku p.č. 3268/2, vše v k.ú. Kníničky, v obci Brno ve vlastnictví půjčitele.

II.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce, 
a to tak, že předmětem výpůjčky jsou nově i pozemky p.č. 3268/3 orná půda, o výměře 263 m2, p.č. 
3269/2 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 25 m2 a část pozemku p.č. 3268/2 orná půda, o výměře 
57 m2, vše v k.ú. Kníničky, v obci Brno (příloha č. 18).

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. smlouvy o výpůjčce nově zní:

1. Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli do výpůjčky (bezplatného dočasného užívání) níže 
uvedené nemovité věci:

část pozemku p.č. 2967/1 lesní pozemek, o výměře 7.934 m2,

část pozemku p.č. 2973 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 
228 m2,

oba v k.ú. Komín, v obci Brno,

část pozemku p.č. 3716 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 175 m2,

část pozemku p.č. 3268/2 orná půda, o výměře 57 m2,

pozemek p.č. 3268/3 orná půda, o výměře 263 m2,

pozemek p.č. 3269/2 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 25 m2,

vše v k.ú. Kníničky, v obci Brno,

část pozemku p.č. 655/3 trvalý travní porost, o výměře 686 m2, 

část pozemku p.č. 655/5 trvalý travní porost, o výměře 164 m2, 

část pozemku p.č. 655/6 trvalý travní porost, o výměře 147 m2,

vše v k.ú. Rozdrojovice, v obci Rozdrojovice (vše dále též jen jako předmět výpůjčky).

2. Celková výměra předmětu výpůjčky činí 9.679 m2.

3. Předmět výpůjčky je graficky specifikován v příloze č. 1-18 (trvalý a dočasný zábor). Přílohy č. 1- 
18 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. Vypůjčitel předmět výpůjčky od půjčitele přijímá do výpůjčky (bezplatného dočasného užívání).

1. Ostatní ustanovení smlouvy o výpůjčce zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv půjčitel bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Půjčitel předá potvrzení o uveřejnění dodatku 
v registru smluv ve smyslu ustanovení § 5 odst. 4 citovaného zákona vypůjčiteli a vedlejšímu 
účastníkovi.
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3. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění pozdějších 
předpisů, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. V ostatním se tento dodatek řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

6. Vypůjčitel a vedlejší účastník berou na vědomí, že půjčitel je povinným subjektem dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že tento dodatek byl 
sepsán podle jejich pravé, omylu prosté a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své 
vlastnoruční podpisy.

8. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž půjčitel obdrží dva stejnopisy 
vypůjčitel a vedlejší účastník obdrží každý jeden stejnopis.

DOLOŽKA
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Záměr obce vypůjčit pozemky p.č. 3268/3, 3269/2 a část pozemku p.č. 3268/2, vše v k.ú. Kníničky 
v obci Brno byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem od 31.03.2022 do 18.04.2022.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Brna na schůzi č. R8/216 dne 27.04.2022, bod 
č. 62.
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DOLOŽKA
dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 62. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 04.05.2022,
usnesením č. 3890/22/R62.
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JMK - Správa a údržba silnic JMK

Předmět dispozice - výpůjčka:

3256 k.ú. B'3253

Lokalita - Ondrova
Magistrát města Brna, Majetkový odbor

3251OOQ JMK-Správa a údržba silnic JMK
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