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M iroslav K olář spo luv lastn ický podíl: 1/2
rodné číslo: 66
trva lý  p o b y ti 571 01 S taré M ěsto

Jako prodávající na s traně  jedné, a to fyz ická  osoba, která
- jed ná  m im o rám ec své podnikate lské činnosti*)
- jed ná  v rám cj své podnikate lské činnosti*)

*) nehodící se škrtněte 

a

Ř edite ls tv í siln ic a dá ln ic  ČR, s tá tn í příspěvková organizace,
se síd lem : Na P ankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupené na základě Pověření ze dne 31.5.2018
ředite lem  Správy Pardub ice
IČ: 65993390 DIČ: C Z65993390

ja ko  „kupující" na s traně  druhé

uzavře li níže uvedeného dne, m ěsíce a roku, v  souladu s příslušným i ustanovením i 
zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, dále zák. č. 219/2000 Sb. o m ajetku Č R  v platném  
znění, zák. č. 13 /1997  Sb. o pozem ních kom unikacích v  p la tném  zn ěn í a zák. č. 416/2008 Sb. 
o urych lení výs tavby dopravní in frastruktury v  platném  znění, *) tu to

K U P N Í  S M L O U V U

I.

1.1 P rodávající je  v lastn íkem  ideá ln í 1/2 pozem ku parce ln í č. ,1107/2 (orná půda) k.ú. Radišov 
připsaný m u takto v  ka tastru nem ovitostí u Katastrá lního úřadu pro Pardub ický kraj, Ka tastrá lní 
pracoviště Svitavy na LV  č. 67 pro obec S taré Město, (dá le jen  „předm ět sm louvy").

II.

2.1 P rodávající tou to  sm louvou prodává a odevzdává předm ět sm louvy uvedený v  článku 
I. odst. 1.1 té to sm louvy, a to ideální 1/2 vzhledem  k ce lku pozem ku; pozem ek parcelní 
č. 1107/2 (orná půda) o vým ěře 11923 m 2, v k.ú. Radišov, se všem i součástm i 
a přís lušenstvím , právy a povinnostm i, kupujícím u za kupní cenu uvédenou v článku 3.2 té to 
sm louvy (dá le je n  „p ředm ět sm louvy").

2 .2  Kupující výše spec ifikovaný pozem ek kupuje a p řijím á do vlastn ic tví Č eské republiky 
a příslušnosti hospodařit p říspěvkové organizaci Ř edite lství s iln ic  a dá ln ic  ČR, pro za jištění 
ve ře jně  prospěšné stavby: „D 35 O patovec - S taré Město", na kterou bylo vydáno M ěstským  
úřadem  Svitavy, odborem  výstavby, č.j. 34590-17/O V -ha l/6971-2017 dne 27 .2 .2019 s nabytím  
právní m oci dne 5.4.2019.
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III.

3.1 Předm ět sm louvy je  popsán a oceněn ve zna leckém  posudku 6. 3615-97/22 zna lce 
Ing. Jaroslav M rázek, ze  dne 7.2.2022. Dle tohoto zna leckého posudku je  obvyklá kupní cena 
za předm ět koupě ve výš i 417 305,- Kč,

3.2 Sm luvní strany se dohodly, že  prodávající tou to  sm louvou prodává a pdevzdává předm ět 
sm louvy specifikovaný v  odst. 2.1. kupujícím u, a to včetně všech součástí a příslušenství, 

.za  kupní cenu ve výši je h o  spo luv lastn ického podílu 1 669 220,- KČ (tj. s lovy 
jedenm iliónšestse tšedesátdevěttis ícdvěstědvace t korun českých). Ta tp  cena vychází ze 
zna leckého posudku d le  odst. 3.1 s přih lédnutím  k usí. § 3b zák. č. 416/2009 Sb., v  p latném  
znění.

3 .3  Ta to  kupní cena se  mezi sm luvním i stranam i vypořádává tak, že  celou částku zaplatí 
kupu jíc í prodávajícím u na účet, jehož číslo prodáva jící kupujícím u sdělí, do 30 dnů ode dne, 
kdy obdrží vyrozum ění o provedeném  vkladu v lastn ického práva k předm ětu sm louvy 
do katastru nem ovitostí ve prospěch kupujícího.

IV.

4.1 P ředm ět sm louvy se prodává ve stavu, ja k  je  popsán ve shora uvedeném  znaleckém  
posudku. P rodávající dá le  prohlašuje, že na něm nevážnou žádné dluhy, břem ena, zástavní 
práva a že neví o žádných vadách faktických ani právních, na které by měl být kupující zvláště 
upozorněn. Sm luvní s tra n y  se dohodly, že  na kupujícího nepřechází žádné dluhy, ani případný 
dluh za jiš těný zástavním  právem váznoucím  na předm ětu sm louvy.

4.2 V  případě, že p ředm ět sm louvy není za tížen ná jem ním  vztahem , prodávající prohlašuje, 
že je j do doby nabytí v lastn ic tv í kupujícím  ani takovým to  nájem ním  vztahem  nezatíží. 
-Vopačném ,, případě je  'kupující s ro z u m ě n -e tím , že, p ře dm ě t-sm lo uvy  m ůže být zatížen 
nájem ním  vztahem .

4.3 Případné právní či jin é  vady na předm ětu sm louvy nevyplývající z  článku 4.1 a 4.2 
se považu jí za  podsta tné porušení sm louvy, přičem ž prodáva jící bere na vědom í, že kupující 
bude v  takovém  případě up latňovat svá práva podle ust. § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

4.4 Kupující prohlašuje, že zná dosta tečně stav předm ětu sm louvy a v tom to  stavu 
je j s u jiš těním  prodávajícího dle předchozích ustanovení té to  sm louvy bez výhrad přijímá.

V.

5.1 V lastn ic tv í k  předm ětu sm louvy, jakož  i veškerá práva a povinnosti, nebezpečí a užitky 
s převodem  spojené, se nabývá vkladem  do katastru nem ovitostí v  souladu s ust. § 10 
zák. č. 256/2013 Sb. Sm luvní strany se  dohodly, že podání návrhu na vklad do katastru 
nem ovitostí za jis tí kupující, který současně uhradí přís lušný správní pop la tek s ním  spojený.

5 .2  Prodávajíc í tím to  zároveň zm ocňuje kupujíc ího k podání návrhu na vklad vlastn ického 
práva na základě té to  sm louvy do katastru nem ovitostí a k  přebírání souvise jíc í 
korespondence. Kupující je  na základě zm ocnění uvedeného v  předchozí vě tě  oprávněn 
ke všem  úkonům  v  rám ci vkladového řízení.

5.3 Sm luvní s trany se zavazují, pro případ, že  ka tastrá ln í úřad z jakéhoko liv  důvodu 
neprovede záp is věcných práv podle této sm louvy, uč in it bezodkladně veškeré nezbytné 
úkony k odstranění překážek pro záp is práva.
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6.1 P rodáva jící podpisem  té to  sm louvy na sebe ve sm yslu ust. § 1765 zákona č. 89 /2012 
Sb. přebírá nebezpečí zm ěny okolností.

6.2 Kupující předem  vy luču je  m ožnost uzavření sm louvy v případě nepodsta tné  odchylky 
či dodatku  prodávajícího k zaslaném u návrhu sm louvy. Každý doda tek nebo odchylka, ste jně 
tak  jako  výhrada, om ezení či jiná  zm ěna bude považována za nový návrh.

6.3 V  souladu s ust. § 3a zákona č. 416/2009 Sb. v p latném  znění pozdějších předpisů m á 
p rodáva jíc í právo na vrácen í převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu 
převodu do 5 let od uzavření sm louvy. Toto právo m usí prodáva jící up latn it p ísem ně 
u kupujícího. P řevedená práva budou následně prodávajícím u vrácena po vrácen í kupní ceny 
kupujícím u.

VI.

VM.

7.1 P rodáva jíc í bere na vědom í, že kupujíc í je  subjektem , je ž  nese v určitých případech 
zákonnou povinnost uveře jňova t sm louvy v  souladu se zákonem  č. 340/2015 Sb. v  reg istru 
sm luv vedeném  pro ty to  účely M in isterstvem  vnitra.

7.2 P rodáva jíc í souh lasí se zveře jněním  této sm louvy v  případě, kdy kupující ponese, 
v  sou ladu s uvedeným  zákonem , povinnost uveřejnění, a to  v rozsahu a způsobem  
z uvedeného zákona vyp lýva jícím ,

7.3 T a to  sm lo u va je  uzavřena a vs tupu je  v  p la tnost dnem  podpisu posledním  účastn íkem  této 
sm louvy. Pokud ta to  sm louva pod léhá uveře jnění prostřednictvím  registru sm luv v  souladu se 
zák. č. 340/2015 Sb. o reg istru sm luv, : nabývá účinnosti dnem  je jího  uveře jnění v  registru 
sm luv. Pokud ta to  sm ioova Uveřejnění v  reg istru ’ssmluv nepodléhá, nabývá účinnosti dnem  
podpisu posledním  účastn íkem  sm louvy.

7.4 Ř edite ls tví s iln ic a dá ln ic  ČR ja k o  správce a zpracovate l povinností d le  zákona č. 110/2019 
Sb., o  zp racování osobních údajů a nařízení Evropského parlam entu a Rady EU č. 2016/679 
ze  dne 27. 4. 2016 o ochraně fyz ických  osob v souvis losti se zpracováním  osobních údajů 
a o vo lném  pohybu těch to  údajů, se  zavazu je  s poskytnutým i a získaným i údaji, nezbytným i 
k nap lnění té to  sm louvy a rea lizac i s tavby pozem ní kom un ikace ve veře jném  zájm u, nakládat 
pouze za  účelem  uzavření té to  sm louvy. P rodávající bere ty to  sku tečnosti na vědom í.
Tyto postupy a opatřen í se sm luvn í strany zavazu jí respektova t a dodržovat po celou dobu 
trván í ska rtačn í lhůty ve sm yslu  § 2 písm. s) zákona č. 499 /2004  Sb., o arch ivn ictví a  sp isové 
službě a o zm ěně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.

8.1 K upní sm louva je  vyho tovena  ve 3 ste jnop isech, z  nichž jedno vyhotoven í je  určeno 
pro ka tastrá ln í úřad, jed no  vyho toven í pro prodávajícího a jed no  vyhotovení pro kupujícího.

8.2 Ú častníci té to  sm louvy prohlašují, že sm louva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
dle je jich  pravé a svobodné vů le a že sm luvním u u jednání ne jsou na překážku žádné okolností 
bránící nakládání s nem ovitostm i a na důkaz toho ji v lastnoručně podepisují.

8.3 S m luvn í s trany prohlašují, že se dohod ly na všech náležitostech, u nichž bylo dosažení 
shody předpokladem  pro uzavření té to  sm louvy.

8.4 S m luvn í s trany prohlašují, že  mezí nim i nebyla dohodnuta  žádná jin á  vedle jší ujednání 
ve  sm ys lu  ust. § 2132 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. než ta, je ž  jsou obsažena v  tex tu  té to  
sm louvy.
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P ro d áva jíc í K upu jíc í

V  n e  V  P a rd ub ic ích  dne

M iro s la v  Koíář řed itel Správy Pardubice
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