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číslo smlouvy: 6317174940

KUPNÍ SMLOUVA,
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA,
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

A SMLOUVA O ZÁKAZU ZCIZENÍ A ZATÍŽENÍ,
BUDOUCÍ SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI

uzavřená mezi těmito smluvními stranami

1. Statutami město Bmo v
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, PSČ 602 00
zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká s

č. ú
VS:

(dálejako „ Prodávající") na stranějedné

2. CTP Property X, spol. s r.o.
se sídlem Humpolec, Central Trade Park Dl 1571, PSČ 396 01
zastoupená jednatelem Remonem Leonardem Vosem
IČ: 28131754
DIČ: CZ28131754
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu:
společnost zapsaná v o íku vedeném Krajským soudem v Českých

Budějovicích od. C, vložka 19085
(dálejako „Kupující") na straně druhé

3. CTP Invest, spol. s r.o.
se sídlem Humpolec, Central Trade Park Dl 1571, PSČ 396 01
zastoupená jednatelem Remonem Leonardem Vosem
IČ: 26166453
bankovní spojení: Česká s

č. účtu:
společnost zapsaná v o deném Krajským soudem v Českých

Budějovicích od. C, vložka 15647
(dálejako „ Zástavce “) na straně třetí

takto:
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ČI. I.
Úvodní ustanovení

uzavření budoucí kupní1 1 Tato smlouva navazuje na Nájemní smlouvu a smlouvu 0 .
smlouvy s předkupním prámem k pozemkům plochy 2.2 A, 2.2.B v k.u. ů 

za účelem výstavby a následného provozováni Průmyslových objektu č. 0063101704107 ze 
Se 22 10.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.6.2011, dodatku č. 2 ze dne 3.4.2012, 
dodatku č. 3 ze dne 28.6.2012, dodatku Č. 4 ze dne 21.10.2015, uzavřenou mezi smluvními 
stranami /dále jen „SMLOUVA‘7 a uzavřením této smlouvy smluvní strany plni sve závazky, 

jak je přijaly v uvedené SMLOUVĚ.

pozemcích v k.ú. Čemovice vybudoval Průmyslové1.2 Kupující výslovně prohlašuje, že na 
objekty v souladu se SMLOUVOU takto:

^d^r^stvného^rohlášení kupujícího jeho výrobní plocha činí 8.458 m2 a jeho výstavba

byla dokončena 16.7.2015,
- stavba byla povolena Certifikátem
0°ko5lauddační lo^ vyd^Úřtdem MČ Bmo-Čemovice, odborem výstavby a územního

plánování ze dne 23.2.2015 č.j. MCBCEI^00183,/15/^/?nCíV,urBCER/02155/15/SU/COU 
-rozhodnutí o předčasném užívání stavby ze dne 7.7.2015 MCBCER/02155/13/6U ,

této smlouvě označuje jako "Průmyslový objekt F2'./

autorizovaného inspektora Ing. Františka Reitorala č.

na

b/Průmyslový objekt F4:
výslovného prohlášení kupujícího jeho výrobní plocha čím 6.120 

byla dokončena 28.11.2012
- stavba byla povolena ■_..

-^kolaudační 'Úřadem MČ Bmo-Čemovice. odborem výstavby a územního

nlánnváni ze dne 28 11 2012 č.j. MCBCER/03390/12/OVUP/Cou, 
jednáme o stavbu pro výrobu a skladování č.p. 1274 na pozemku p.č. 2846 5 zapsanou 

LV Č 3221 u Katastrálního úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Bmo-město 

pro k.ú. Čemovice, obec Brno jako majetek ve vlastnictví kwc.hm v
®ále se Průmyslový objekt F4 - stavba č.p. 1274 na pozemku p.č. 2846/5 v k.u. Černovice v

této smlouvě označuje jako "Průmyslový objekt F4"./

c/ Průmyslový objekt E2: nAn „2
- dle výslovného prohlášení kupujícího jeho výrobní plocha činí 22.060 m

dokončena 12.4.2017,
- stavba povolena stavebním 
výstavby a územního plánování ze dne 
30.6.2015 /zkušební provoz povolen 16.3.2016 do 30.10.2010/,

m2 a jeho výstavba
- dle

Certifikátem autorizovaného inspektora Ing. Františka Reitorala č.

na

a výstavba byla

Dovolením vydaným Úřadem MČ Bmo-Čemovice, odborem 
P 10.6.2015 MCBCER/01701/15/SU/COU, PM
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- kolaudační souhlas vydán Úřadem MČ Brno-Čemovice, odborem výstavby a územního 
plánování ze dne 24.10.2016, č.j. MCBCER/03238/16/SU/COU k užívání části stavby fáze 

II, objekt E2 pro průmyslovou halu č.p. 1289 na pozemku p.č. 2846/14 a p.č. 2828/330 v k.ú.
pozemku p.č. 2846/11, 2846/13 v k.ú.Čemovice, pro komunikace a zpevněné plochy na 

Čemovice, trafostanice a technologické zařízení,
- kolaudační souhlas vydán Úřadem MČ Bmo-Čemovice, odborem výstavby a územního 
plánování ze dne 12.4.2017, č.j. MCBCER/01114/17/SU/COU k užívání stavby fáze II, 
objekt E2 pro Průmyslovou halu na pozemku p.č. 2828/335 v k.ú. Čemovice vzniklém dle 
GP 1780-2584/2017 z části pozemků p.č. 2828/256 a p.č. 2846/2 v k.ú. Čemovice,
- jedná se o stavbu pro výrobu a skladování č.p. 1289 na pozemcích p.č. 2828/330, 2828/335, 
2828/336, 2846/14 zapsanou na LV č. 3221 u Katastrálního úřad pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Bmo-město pro k.ú. Čemovice, obec Brno jako majetek ve vlastnictví 
Kupujícího.
/Dále se Průmyslový objekt E2 - stavba č.p. 1289 na 
2828/336,2846/14 v k.ú. Čemovice v této smlouvě označuje jako "Průmyslový objekt E2"./

pozemcích p.č. 2828/330, 2828/335,

1.3 Podporovanými investory dle této smlouvy se rozumí fyzické či právnické osoby, které 

vytvoří nová pracovní místa v Průmyslových objektech F2, F4, E2 vybudovaných na 
pozemcích uvedených v odst. 1.2 tohoto článku. Kupující zároveň uvádí, že uvedené 

Průmyslové objekty budou užívány Podporovanými investory, kterými jsou zejména: 
Průmyslový objekt F2 - 1CSC a.s.
Průmyslový objekt F4 - DACHSER Czech Republic a.s.
Průmyslový objekt E2 - EC Logistics s.r.o., Englmayer CZ s.r.o., Kompan Czech Republic
s.r.o. <
Tyto Průmyslové objekty jsou užívány na základě nájemních smluv uzavřených s Kupujícím 

jako pronajímatelem, což Prodávají bere na vědomí.

1.4 Kupující žádal o uzavření této smlouvy s ohledem na to, že dle svého vlastního prohlášení 
splnil tyto podmínky sjednané ve SMLOUVĚ:

- byla dokončena páteřní infrastruktura,

- byly dokončeny stavby Průmyslového objektu F2, F4, E2,

- Kupující a Zástavce nejsou vůči Prodávajícímu v prodlení s plněním svých finančních 

závazků.

Zástavce s uzavřením této smlouvy za podmínek v této smlouvě uvedených souhlasí.

1.5 Jakmile se stane Kupující vlastníkem pozemků převáděných dle této smlouvy, zaniká 
nájem sjednaný ve SMLOUVĚ týkající se části pozemků plochy 2.2.A., 2.2.B. převedených

Kupujícího dle této smlouvy. Tím není dotčena platnost nájmu ohledně zbývající části 
plochy 2.2.A a 2.2.B.
na

ČI. II.
Předmět převodu

2.1 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto pozemků v k.ú. Čemovice, obec 

Brno souvisejících s Průmyslovým objektem F2:
- p.č. 2843/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7056 m2, ^
- p.č. 2845 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 38 m ,
- p.č. 2846/1 ostatní plocha, způsob využití zeleň o výměře 662 m ,
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- p č 2846/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m , 2

, k.—- -»

č 1789-2644/2017 z části pozemku p.č. 2828/1 zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 u 
LÍSŽSofflU. pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město pro k.u.

Cp'C°2839/12ototaiplocha, způsob využití ostamí komunikace o výměře 6814 m2 vzniklého 

dle GP Č 789-2644/2017 z ěásti pozemku p.č. 2839/7 zapsaného na listu vlastnictví ě.
K—ího úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město pro

-p.č

10001 u
^ p 6^2839/M ^statní^píocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 1813 m2 

;Znfklého dle GP e. 1789-2644/2017 z ěásti pozemku p.č. 2839/7 zapsaného na listu 

vlastnictví ě. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastralm pracoviště

Bmo-město pro k.ú. Čemovice, obec Brno, ioo-i m2 v7níkléhn
- p č 2844/13 ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměre 293 ^ vzniklého 

dle GP č 1789-2644/2017 z části pozemku p.č. 2844/1 zapsaného na listu vlastnic .
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Bmo-město pro

10001 u 
k.ú. Čemovice, obec Brno.

2.2 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem téchto pozemků v k.ú. Čemovice, obec

Brno souvisejících s Průmyslovým objektem F4: 2
- p.č. 2846/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5296 m ,
- p ě 2846/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m , 2

?" ■; ™r?dle GP ě 1789-2644/2017 z ěásti pozemku p.ě. 2839/7 zapsaného na lišta vlasta,ctv^ 

10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Bmo-město pro

k.ú. Čemovice, obec Brno.

2.3 Prodávající prohlašuje,
že je výlučným vlastníkem těchto pozemků v k.ú. Čemovice, obec

Bmo souvisejících s Průmyslovým objektem E2: j
- p.ě. 2846/13 ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 5107 m ,
- p č 2846/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6202 m , ^

vzniklého dle GP é. 1780-2584/2017 z části pozemků p.č. 2828/256 a p.č. 2846/2 zapsaných 

na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravsky kraj, Katastraln 

pracoviště Bmo-město pro k.ú. Čemovice, obec Bmo.
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r __Prodávající prodává Kupujícímu bez DPH + DPH 21% ve výši
dohodnutou celkovou kupní CTJ v® ^051 45 KČ včetně DPH. Kupující pozemky za tuto
24.107.974,22 Kč, tj. celkem 138-907^f/’fd Cvého výlučného vlastnictví, tedy ve smyslu

od Prodávajícího kupuje a přijímá -koníku Prodávající se zavazuje, že
, zákonně. 89/20,2

a zaplatí Prodávajícímu kupní

ČI. III.
Prodej pozemků

kupní cenu
S 2079 odst. . ,

pozemky převezme

cenu.

ČI. IV.
Způsob úhrady kupní ceny

Zástavce a Kupující výslovně P^aš^jí, Zástavce
12.000.000,- Kč popsanou v článku 14 bMLUU , V*

•—s,-«,-g í s
DPH + 21% DPH ve výši 23.066.651, ) ^ P J variabilním symbolem
uzavřením této smlouvy be^V0SLLPLdávajícL uvedený v záhlaví této

—^1

dohodh, že část L základě SMLOUVY, kteroužto Kupující
Prodávajícího č. , prrtfiávaiícímu bezhotovosmím převodem pod
respektivepůvodně.4 SMLOUVY, bude
variabilním symbolem c. 6301 /uuu»i v že Prodávající převede
použita na úhradu zbylé časti sje nan ’ na příjmový účet

Led kupnírnyvder
Prodávajícího č. Važují Prodávající a Kupující za den přijeti

p“Ěu? “Tmto zptSXPady krmce ve výái 6.000.000,- Kč „a zaplaceni

ZpSi^m v tomto

Prodávajícího v plné vySt uhraz™u kat^trálniho úřadu o provedení vkladu práv

doručení vyrozuměni ze Strany’ zdanitelného plnění vystaví Prodávající
Z této smlouvy. Do 15 dnu ode dne us úhradě kupní ceny způsobem

SrSXÍ*íiíoJa dle SMLOUVY kauce ve výS,

6.000.000,- Kč.

Prodávajícímu níže sjednaným

Kupujícím ve prospěch
datum
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či. v.
Další ujednání

5 , Pozemky specifikované v«L ... této s^ ^

V němž byl oprávněn Prodávající t£o požerei y ‘^ převáděných pozemku je mu 

právy a závazky s nimi spojenými- Kupuji P ’áděi na nich výstavbu a v tomto stavu
£ta i s ohledem na to, že je užíval jako ^výslovně vzdává svého
je od Prodávajícího kupuje. S ohledem n t t k sml0uvy, které v budoucnu zj^u a
práva z vadného plnění pozemku «vetoychv«. ^ ^ těcht0 pozemku,
vzdává se práva na náhradu škody zpus b ZárQVeň Kupující bere na vědom', že
Prodávající toto vzdaní se prav KuPuJ“ bPřeJmeny zapsanými v katastru nemovitosti. Na 
převáděné pozemky nachází stavby technického vybaveni

pb:r ”;;fepve %%£&*«**«** <“• sr-°- .

Pozemky d, .éio smlouvy  ̂

2^1^PS3S?D. í — P—, infrastruktury souv,šepot

S těmito Průmyslovými objekty.
5.3 V Průmyslovém objektu F2,  ̂

provozovat: (i) činnosti v oborech zpr P y oborech strategických služeb, a (111)
zaměřených na prvotní zpracovaní surovnU oborech zprac0vatelského průmyslů
činnosti v oblasti výzkumu a vývoje.
může být v Průmyslovém objektu či jmy £mPého souhlasu Ministerstva průmyslů
orováděna pouze na základě předchozih P . , h či ;iných stavbách postavených na
a obchodu ČR a Prodávajícího. V Průmyslový ^ ^ násJledujícich oborech: zpracovaní
převáděných pozemcích nesmi bjrt■ obchod, skladování a distribuce

je pVtnd částečné umístěni ,ogist,ky).

52£ffi£y za podminky, že i- drnkáni součásti areáiů.

5.2

-de-

5 5 Strany se dohodiy, že k předáni a

bi-=“ í=s:.;= •,l 11 -
smlouvy nebude realizováno.

6
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ČI. VI.

Závazky Kupujícího

6.1 Kupující s= zavazuje zajistit'tr ^íao
Průmyslovém objektu .H ^ LvaLje zajistit, že bude

od 1.6.2017 a espon do ozu Průraysl„vého objektu F2,
postupováno tak, aby připadne negau y v . . , svého areálu neomezovaly

SS£*ffiSS£sws»S3
aieespoftrdo1^3i°Í2!2022^a^nesjednánnáprawrillpřes'p,ísemnouevýzvuFproIctóvajídho, je oprávněn

Prodávající od této smlouvy odstoupit.

- r sť-—t ,2«p£S~«:
Kupujícímu anebo Podporovanému sester™. £“Smyslovém o^tóu pTnebo 

íSíffi Ka dé^/pracovni doby odpovídá stanovené týdenní pracovní dobé

F4 a

dle zákoníku práce bez zkráceni.

6.3 Kupující se zavazuje zajistit, že v Průmyslovém
“ESČdSÍ3^  ̂. >00 Pracovníků 

v každém kalendářním roce vždy po dobu celeho kalendářního roku.

6.4 Kupující se zavazuje pravidelné za roky ^"„^íhTmku předkládá,

tohoto článku vždy do 60 dnu po s onc detailech činnost Kupujícího a

LtSul ™ *"^méS
E2, uzavření, zrušeni a zménu smluv sP0^010™^F2, PrLyslovém 

přepočteném počtu Pracovníku' z^něs‘"any^„J^én/kalendářním roce včetně čestných

v souvislosti s výstavbou Prumys ove o j , é změny o výši vynaložených
Průmyslového objektu E2 a související má

sr?r.

j v odst. 6.3

7

i



E2 zaměstnáni Pracovníci s povinnosti 
výši 4.400.000,- Kč vždy za příslušný

příslušné správy
Průmyslových objektech i přes písemnou 
domněnka, že v iiplyniriém tolendanm 
Průmyslovém objektu F4 a Pnunyslovem objdrtu 

Kupujícího zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve 

kalendářní rok 2017 až 2022.
6.6 Pokud Kupující poruší svůj závazek obj^u E2, respektive

6.7 Pokud Kupující poruší svňj
v Průmyslovém objektu F2, Prumys o neiméně 1100 Pracovníků a dále od 1.1.2018 do
od 1.6.2017 do 31.12.2017 bude ^ěstn“0, praCo™íků v každém kalendářním roce vždy 
31.12.2022 zde bude zaměstnáno ““SSalit Prodávajícímu smluvní pokutu

p- "« ^ vždy v

příslušném kalendářním roce.

Prodávajícího do 30ti dnů od jejího 
ávo Prodávajícího na6.8 Smluvní pokuta dle teto smlouvy je není dotčeno právo

doručení Kupujícímu. Zaplacením s”lu™ P ^ z4va2kll Kupujícího zajišténého smluvní
náhradu škody v plném rozsahu způsobené poruš^ ^ smluvní pokutou. Povinnost
pokutou, ani povinnost Kupujícího P ita bez 0hledu na to, zda smluvní strana,

" Č‘ P0VÍrm°StÍ’ PI° "
povLía smluvní pokutu platit, zavinila či nikoliv.

ČI. VII.
Předkupní právo jako věcné právo

7.1 Kupující zřizuje ve ch f práva
^ p" nabidnout p

Prodávajícímu, pokud je bude chtít zcizit.
7.2 Prodávající je povinen k nabídce ^okud^se^v ^ét^lhů^k °nabídce

všech podmínek převodu P°^“ Kupní cena je splatná do 30-u dnu
nevyjádří, má se za to, že sve předkupní právo nevyty ^ katasttu nemovitostí. Zároveň 
poté, kdy Prodávající jako vlastník P°“ £ tfPtl osoby> nebude kupní cena splatná,
však platí, že pokud pozemky budou ztfet7osoby nezaniknou a neuplyne 30 dnu ode 

£"1 PdSnUpmSjícímuP z*£k uvedeného zatíženi třetí osoby k pozemkám ze

8
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době uzavření tétozatížení pozemků již existující vstrany Kupujícího, ledaže se jedná o 
smlouvy či zřízení služebnosti inženýrské sítě.

51. II. této smlouvy
7.3 Prodávající se zavazuje na íádost vlastníka ^ 0 ^eni

«*"uvedené v iL VL odst 61 a 6-3-

. Předkupní právo vzniká jeho zápisem do katastru nemovitostí.
7.4

ČI. VIII.
Zástavní smlouva

ím vlastníkem těchto pozemků v k.ú. Šlapanice u Brna,
8.1 Zástavce prohlašuje, že je výlučným
obec Šlapanice: .m 2
- parcela č. 2812/47 omá půda o vymeře 1072 nu
- parcela č. 2812/48 omá půda o výměře 1031 m ,
- parcela č. 2812/49 omá půda o výměře 976 m 

. parcela č. 2812/50 omá půda o výměře 1501 m
- parcela č. 2812/51 omá půda o výměře 628 nu
- parcela č. 2812/52 omá půda o výměře 961 “2
- parcela č. 2812/53 omá půda o výměře 202 nu
- parcela č. 2812/54 omá půda o výměře 123 m ,
- parcela č. 2812/55 omá půda o výměře 26 m , 2
- parcela č. 2812/115 omá půda o výměře 1909 nu
- parcela č. 2812/118 orná půda o výměře 1543 m ,
- parcela č. 2812/121 omá půda o výměře 913 nu
- parcela č. 2812/161 orná půda o výměře 178 nu
- parcela č. 2812/181 omá půda o výměře 340 m
. parcela č. 2812/258 omá půda o výměře 2063 nu
- parcela č. 2812/259 omá půda o výměře 2358 nu
- parcela ě. 2812/260 omá půda o výměře 2115 nu
- parcela č. 2812/261 omá půda o výměře 4389 m s
- parcela č. 2812/264 omá půda o výměře 865 m ^
- parcela č. 2812/288 omá půda o výměře 3526 nu
- parcela č. 2812/289 omá půda o výměře 2776 nu
- parcela č. 2812/290 omá půda o výměře 1810 m ,
- parcela č. 2812/291 omá půda o výměře 946 m ,2
- parcela č. 2812/292 orná půda o výměře 1797m ,
- parcela č. 2812/293 omá půda o výměře 854 m
- parcela č. 2812/294 omá půda o výměře 1551
- parcela č. 2812/295 orná půda o výměře 2540 in
- parcela č 2812/296 omá půda o výměře 1618m ,
- parcela č. 2812/297 omá půda o výměře 90 m , 2
- parcela č. 2812/298 omá půda o výměre 1258 nu
- parcela č. 2812/299 omá půda o výměře 1808 m ,
- parcela č. 2812/300 omá půda o výměře 746 nu 

. parcela č. 2812/301 omá půda o výměře 733 nu
. 2812/302 omá půda o výměře 512 m ,

m2,

m ,

- parcela č

9
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2
- parcela č. 2812/304 orná půda o výměře 2755 

. parcela č. 2812/305 orná půda o výměře 1627 m ,

. parcela č. 2812/6 orná půda o výměře 577 m , a
- parcela č. 2812/29 orná půda o výměre 3000 in ,
- parcela ě. 2812/37 omá půda o výměře 1416 m ,
- parcela č. 2812/38 omá půda o výměře 143 m ^
. parcela ě. 2812/39 omá půda o výměře 1454 tn
- parcela 5. 2812/40 omá půda o výměře 1511
- parcela č. 2812/41 omá půda o výměre 1042
- parcela ě. 2812/42 omá půda o výměře 1045 m_
- parcela č. 2812/43 omá půda o výměře 1011 m
- parcela č. 2812/44 omá půda o výměře 155 ny
- parcela č. 2812/45 omá půda o výměře 124 m ,
- parcela č. 2812/46 omá půda o výměře 98 m , ^
- parcela č. 2812/180 omá půda o výměre 1360
- parcela č. 2812/251 omá půda o výměře 7094 m^
■ parcela č. 2812/253 omá půda o výměře 1831 m^
- parcela č. 2812/254 omá půda o výměře 1242
- parcela č. 2812/255 omá půda o výměře 2002 n^
- parcela č. 2812/256 omá půda o výměře 1960
- parcela č. 2812/257 omá půda o výměre 1855 m
- parcela č. 2812/284 omá půda o výměře 54 m ^
- parcela č. 2812/285 omá půda o výměře 240 m^
- parcela č. 2812/286 omá půda o výměře 304 m^
- parcela č. 2812/287 orná půda o výměře 433 m^
- parcela č. 2812/303 omá půda o výměře 157 m , 
Uvedené pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č.

věřitele.

Katastrálního úřadu pro 

k.ú. Šlapanice u Brna, obec 
třetích osob s 

zástavního

8.2 K zajištění budoucích fiřvi.^. fiStéto smlouvy do výše

Kupujícímu na zaplaceni smluvní p ty d^h v Cl. VI. odst. 6.5 a 6.7 této
5.000.000 - Kč, na zap aCem smluvní pokuty vznikne

smlouvy do své pozemky uvedené předchozím odstavci
"'3/támlopo—^avní právo ve prosech Prodávajícího jako zastavmho 

věřitele, který toto zástavní právo přijímá.

8.3 Nesplní-li Kupující svou povinnost k ^^"řádněTvč^ je Prodáva^ci jako Zástavní

srr;;.:i'4£““ “ Ugaá* "■
pohledávky s příslušenstvím existentmm ke dm zpeněžem y

8.4 Zástavní právo se vztahuje na zástavu, na její ptírástek i panství. ZKzuje se na dohu 

neurčitou.

10
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ČI. IX.

Zákaz zatížení a zcizení zástavy

právem či právem 

věcné právo.
dobu trváni ™tavn^“P“Vpisde^néto souhlasu Prodávajícího. 

' ^azTk Zástavce Přijiml Z4VaZeR ZáS,aVCC “V ^
o 2 Zástavce se zavazuje po 

uvedené v 51. Vlil. odst. *
Prodávající jako zástavní věřitel tento za 
pozemky nezcizit tímto sjednávají smluvní

í strany jako věcné právo.

ČI. X.
Budoucí smlouva o zřízeníí služebnosti

a- • ■ a Kupující sc zároveň dohodli, že mezi sebou uza™u^Uatní plocha, 

101 rr0dr'CLd k iniku SMLOUVY a Pf GP č 178W644/2017 z
»"£ ostatní komunikace o výměře 1913 m JT*d001 u Katastrálního úřadu pro

Kupujícímu ani Zástavci prodán. Zavazek ksw^jvY Smlouva o zřízení služebnosti bude 
dobu jednoho roku poté, kdy dojde kzárn^ S ***** d™M ÍL“hP

Prodávajícímu v plné výái úplatu za zřízení služebnost, vée ■

budovy ě.p. 1274 stojící na p 0843/6 v k ú. Čemovice,- budovy č.p. 1276 stojící na pozemku pare. ■ ^ chůze a jízdy za účelem
fdále slSně jen jako „panující nemov.to ‘odchodu a odjezdu z/od panujících
přístupu a příjezdu k panujícímjmovrtostem plocha, způsob využit, osútto
nemovitostí, a to _kt,ž; tužebný pozemek”), vzniklého,dfc OP LUK
komunikace o výměře 1913 m zapsaného na listu vlastmctv, . 1^”
0^44/7017 z části pozemku p.c. 2Sjy// katastrální pracoviště Bmo-město pro K.u.

X pohybu pěších osob a dále právo2644/2017 z .
Katastrálního úřadu pro /““^^ritenuje právo 
čemovice, obec Brno. Právo chůze a jízdy z j p; ^
pohybu motorových i nemotorov.

"rvCňík panujících nemovitostí služebnost pnpne.

ých vozidel (osobních i nákladních).

jícího jako vlastníka panujících

11
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,0.4 Služebnost bude vykonávána zejména statutárními

dále pak jeho klienty, nájemci ai podnajemci,o ava^ . • vykonávajíc! práva
osobami určenými Kupujícím. Kupujíc, je povinen smlouvou „ rfizení
za služebnosti, budou toto opravném v*u-vfe ^ Kupujici.

služebnosti, a to stejnym^zpusobem a ^ ^ ^ priv

10.5 Prodávající a každý vlastnMi spoluvlastník služebného pozemku bude povinen strpět 

výkon služebnosti.

Kupující je povinen 
Prodávajícího.

s^s&SSSassassssas£
stavu
skutečnost Prodávajícímu.

Pokud ve lhútě v tomto odstave. ™denl Pr0fyXTě bude účtováno DPH dle platných

;sS7ř^ Kupuiíd bude povinen zapla,it
Prodávajícímu před uzavřením smlouvy o zřízeni sluzebnos i.

ČI. XI.
Další ujednání

stane neplatným anebo11.1 V případě, že některé ustanoveni t«o smlouvy je Mbo se^ ^ ^

ustanov ^téte■ — ustanovením jiným, 

platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá smlou .

,,2. Pokud bude návrh napolení ^^"^^^^10^

povolení vkladu předkupního prava i za ™imiva zaniká s účinky ex tunc a smluvní
^nýcbWek s tím, že 

odstraní nedostatky, které vedly k zamítnuti vkladového řízem.

ČI. XII.
Závěrečná ujednání

12
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12 2 Návrh na povoien, vkladu práv dle ,é,o smlouvy bude podán do katastru nemovitostí po 

nabytí účinnosti této smlouvy.

12.3 Daň z nabytí nemovitých věcí dle teto ^ j£mu úíadunejpozději do

přiznání k dani z nabytí nemovitýchměsíci, v němž byl v 

1p"k.:d. V této W ie splatná rovné, záloha na dani z nabyti

nemovitých věcí.

Tá veškerá potřebná oprávnén! k podpisu této smlouvy,

*:.”isr-2——«*—1
smlouvy,
- není v úpadku a

k její realizaci, ke splnění svých

a zakládá platný, 

a závazků podle této

statutárním zástupcem

není vůči němu veden výkon rozhodnutí či exekuce.

smluvních stran příslušný soud.
zrn smluvnímiísemným dodatkem smlouvy podepsany

12.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze pise 

stranami.
. 1789-2644/2017 ač. 1780-2584/2017.

^ Prodávající je při nakládání s veřejnými 
í zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

12.7 Přílohu této smlouvy tvoří geometrický plán č

vědomí, žeZástavce berou na 
dodržovat ustanoveni

12.8 Kupující a
prostředky povinen , , .
k informacím ve znění pozdějších předpisu.

12.9 Při uzavření této smlouvy K^?cíTato smlouva 
územní samosprávný celek se-tahuje z^on . 340 2015^^^ ^ ^ ^ ^ 

nabývá účinnosti dnem zveřejněni v regis :ctvím regjstru smiuv bez zbytečného
smlouvu správci registm srnluv k uverej ě P uzavfení smluvní strany prohlašují, že 

odkladu, nejpozději však do 30ti ° J obchodní tajemství ve smyslu ustanoveni
skutečnosti uvedené v teto smlouvě nep J zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
§ 504 zákona č. 89/2012 a uděluji svoleni k jejich užiti a z j

dalších podmínek.

12.10 Smluvni strany prohlašují, že při jednán.s^7stnLy prohlašuji že

—se—že

13
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r
r i v oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými

ujednání v této Smlouvě považují za učiněna v

mravy.

Doložka , v,
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném zněm (obecni zrizem)

čl II. byl v obci zveřejněn zákonem stanoveným

č. Z7/33 konaném dne

Záměr prodeje pozemků uvedených v
způsobem.
Tato smlouva byla schválena na
7.11. 2017, bodě. 69.

zasedáni Zastupitelstva města Brna

----------\
1 6 -02- 2018Dne &

%<o

005 005

O
X>\

za CTP Property X, spol. s r.o.
Remon Leonard Vos
jednatel spol.
(kupující)

za statutární m :sto Brno
Ing. Petr Vokřal
primátor
(prodávající)

za CTP Invest, spol. s r.o.
Remon Leonard Vos
jednatel spol.
(zástavce)
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r A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
VÝKAZ DOSAVADNÍHO

Nový stav
Dosavadní stav

PorovoAfti se stavemevidence pfévnkh vgehú

Způs

určeni

vyrrér

Dii přecbáli z pozemku
označeného v

Typ stavbyDrxii pozemku VýméradiluVýmére parcelyOznačeni

pozemku

pare číslem

Druh pozemkuVýmére parcely OznačeniOmáčen

pozemku

pre číslem

Čís* ism

vlaswctvi dflu2
dAvéJil pOZ

evidenci
katastru

nemovitosti
2 ha1 m2 Způsob využitíZpůsob využiliha mZpůsob využiliha m

10; 83; 7510001ont. P>. 2828/1010- 83: 752628/1

2828/337
10: 84; 082828/1 fná Modu

Qffl pl.
jJnS plocha : 33100012828/12; 33 JM plodu

92: 72100012839/7208tH.pt. 92; 72

68; 14

19; 13

18' 13

2839/7

2839/12

2839/13

2839/14

1: 98; 12 «t tomuitttpce
pHH.Pl.

2839/7 ohh. kofnuHkoeo 68: 14100012839/72
oHat komutikaop

oHM. pl.
oHH. ttornnHcsoo

OOMI.pt.

19; 13100012839/72
18- 13100012839/72

□Hol komtpokpoo

87^ 9210001oaěwt pl 2844/10OHH. Ct 87; 92

i: 80

12: 93

2844/1

2844/12

2844/13

1; 02' 652844/1 oout. ksmunthaee
pont.pt i: 80oHH komunkeea 100012844/12

oHH ttoniiinttpcp
oHH-pl.

pHH tonssHipoe
12: 93100012844/12

13: 84: 8513: 84: 85

rtAméficfcý InženýrSta#topti ovéW úterníoprivníný
GEOMETRICKY PLAŇ Geometricirý plil Cryiíl utedné optivtiéry zemímifr*ý IníMiýr

Jméno, příjmení: Ing. Milan Pernicajméno, příjmení: Ing. Milan Pernica
Cisto potožíy seznamu útední oprévníných 2490/10
zamfrnéflqych Inženýrů________________________________________

pro
rozdělení pozemků

Číslo položky sajnamu útedníopfívnéných 2490/10

zamímífckých nžanýrit_________________________________ .

499/201720.4.2017 Clilo:468/2017 Ona'Clilo:On. 10. 4. 2017
Netežrtostinl a přesnosti odpovldí ptávnlm ptedptsům

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plínu v ataltrwtldt* podobí

uloženému v ookumantao kitairéHlno ujedu ______

Ov4tenls»ioplsugeome«*ehc pumu v listinní podobí.
Katastrální útad souhlasí 1 oilsiovenlm parcel

vyhotovíte! QE075 a.r.o.,IC 27699579
Sokolova 32
619 00 Bmo
www.geo75.cz__________

Ciitopiínu. 1789-2644/2017 ,________

— Milan

Bmo-městoOkres: KÚ pro Jihomoravský kraj
KP Brno-město
Petr Doležal
PGP-699/2017-702
2017.04.20 07:15:42 CEST

BmoObec:

ku. úihtii Čemovice
Mapovýltsl: Bmo 7-1/13,14_______________ _

Ooiavadnlm vlastníkům požemkúbyte poiKymuta
možnostaaznímlt sev tarénu s orúbéhsrr
navrhovaných nových hranic, Kteří byly oznaíeny

předepsaným způsobem

viz. seznam souřadnic

' z:



r Seznam souřadnic (S-JTSK):
Souřadnice pro zápis do KN 
Číslo bodu kk Poznámka

dočasně kolik dle S91 odsC.S 
dočasně kolík dle §91 odět.6 
pův. kolik 
roh budovy 
obrubník 
Obrubník 
obrubník 
obrubník 
obrubník 
obrubník 
obrubník 
obrubník 
obrubník 
obrubnIk 
obrubník 
obrubník 
obrubník 
obrubník 
obrubník 
obrubník
nastželovací hřeb 
dočasně kolik dle S91 odst.6 
dočasně kolík dle §91 odst.6

XY
1162505.41 3
1162581.16 3 
1162655.67 3 
1162627.94 3 
1162515.74 3
1162605.72 3
1162714.25 3 
11626B3.50 3 
1162622.63 3 
1162617.21 3 
1162638.03 3 
1162731.81 4 
1162674.40 3
1162670.54 3
1162667.61 3
1162665.26 3 
1162664.19 3 
1162662.99 3
1162654.73 3 
1162653.57 3 
1162642.69 3 
1162509.51 3 
1162600.00 3

594388.08 
594337.76 
594288.39
594497.43 
594394.74 
594333.91
594480.70 
594503.02 
594501.99 
594563.33
594571.71 
594503.87 
594491.19 
594496.69
594500.43 
594503.10 
594504.12 
594505.07 
594511.05 
594509.46 
594517.38 
594385.36 
594325.28

1219-2797
1219-2805
1219-2810
1323-4
1327-1
1327-4
1327-39
1327-68
1327-120
1327-150
1327-178
1436-3539
1690-1
1690-2
1690-3
1690-4
1690-S
1690-6
1690-7
1690-9
1690-10
1
2
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Nový stavDosavadní stav
Porovnáni tlivém ovldonco právních vaihú

Způl

určeni

výměr

Typ stavby DII přechází 2 pozemku
označeného v

0>uhpozemkuVýměre parcel)!Označeni

pozemku

pare. číslem

Druh pozemku Výměra díluOznačeni Výměre parcely
OznačeníČiříc lsti

vlastnictví
pozemku

pere číslem
Mu2

2 dřivějii poz.
evidend

katastru
nemovitosti

2 na rrZpůsob využitZpůsob vy^íťna' mZpůsob využfflha* m

83: 463221amL al. 2 2828/233BBW.pl 83: 46

1: 30

2828/233

2828/336
84: 752828/233 jM plotu

Z86t. pí.
IMptodii

1: 30Č.P. 32212 2828/233
MfMnii.

1: 75: 5210001Ml.d. 2828/2562mi. pi. i: 75; 52

: 67] 30

2828/256

2828/334
3: 20: 822826/256 pni (Meta

OMt tf.
Jiné plodu

50; 92

16- 38

10001

10001

a2828/256

2846/2

2
b

67- 30

94; 38

35: 35

ČP. 10001

10001

c2828/256

2846/2

2zast. pl.i: 20' 732628/335 KánMt.

d

1: 29: 73

66: 80ometel. 100012646/22OBttt tf. 66: 802646/2r. 18: 642646/2 JSLaamoaa

5: 24: 115: 24:11

Stejnopisovsa úfedná cerávnánýamámáltaltý InženýrGEOMETRICKY PLAŇ GeomotKcKý plán ovádi OIMné oprávnánýzamáméfcfcý Inženýr

jméno, příjmení. Ing. Milan PernicaJméno, příjmení: Ing. Milan Pernica
číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeméméficKýcft inženýrů__________________________

pro
vyznačeni budovy, rozděleni
pozemků

číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických hženýrú
2490/102490/10

234/2017čisto.21.2.2017176/201710. 2. 2017 Číslo: One.Dne:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plénu v elektronické podobě

ježenému v dokumentací katasfrémino úřadu
Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům.

rv*nu v GiOvěřeni stejnopisu gtKatastrální úřad souhlasí s ocitováním parcel
V/I0ipvit»i GE075 S.r.o.,IČ27699579

Sokolova 32,619 00
w
tel:

Clilo pianu: 1780-2584/2017

8mo-město KÚ pro Jihomoravský kraj
KP Brno-město
Petr Doležal
PGP-290/2017-702
2017.02.21 10:53:24 CET

Okres

BmoOtwc

Kat úzami. čemovice
Mapovými Bmo7-1/13____________
Dosavadním vlssbiikům pozemků byla poskytnuta
možnost seznámit se v terénu $ průběhem
navrhovaných nových hranic, které byty označeny

předepsaným způsobem
• l

viz. seznam souřadnic
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