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µ#1811/BJI/2018-BJIM@"¸ 
1811/BJI/2018-BJIM 

.j.: UZSVM/BJI/1861/2018-BJIM 

eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových 
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Nové M sto, Praha 2 
za kterou právn  jedná Ing. Bc. Ota Ková , CSc., editel odboru Odlou ené pracovišt  Jihlava 
na základ  P íkazu generálního editele . 6/2014 v platném zn ní  
Územní pracovišt  Brno 
odbor Odlou ené pracovišt  Jihlava, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 

O: 69797111 
(dále jen „p evodce“) 
a 

Statutární m sto Jihlava 
se sídlem Masarykovo nám stí 97/1, 586 01 Jihlava, 
které zastupuje PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, primátor 

O: 00286010, DI : CZ00286010, 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, . ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „nabyvatel“) 

uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném 
zn ní (dále jen „zákon . 89/2012 Sb.“) a podle ustanovení § 22 zákona . 219/2000 Sb., 
o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném zn ní (dále jen 
„zákon . 219/2000 Sb.“) tuto 

S M L O U V U  O  B E Z Ú P L A T N É M  P E V O D U  
V L A S T N I C K É H O  P R Á V A  K  N E M O V I T É  V C I  

. UZSVM/BJI/1861/2018-BJIM 

l. I. 
1. eská republika je vlastníkem níže uvedené nemovité v ci: 

Pozemek: 
 parcela íslo: 167/4, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití: ostatní komunikace, 

zapsaný na listu vlastnictví . 60000 pro kat. území Pávov, obec Jihlava, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Vyso inu, Katastrálním pracovišt m Jihlava. 
(dále jen „p evád ný majetek“) 

2. Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je na základ  § 29 zák. . 201/2002 Sb., 
o Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových, v platném zn ní, p íslušný 
s p evád ným majetkem hospoda it, a to ve smyslu § 9 zákona . 219/2000 Sb. 

l. II. 
1. P evodce touto smlouvou bezúplatn  p evádí nabyvateli vlastnické právo k p evád nému 

majetku, se všemi sou ástmi (trvalé porosty) a nabyvatel je do svého výlu ného vlastnictví 
ijímá. 

2. Vlastnické právo k p evád nému majetku se bezúplatn  p evádí z d vodu ve ejného zájmu, 
v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona . 219/2000 Sb. a § 9 zákona . 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném zn ní. Na p evád ném majetku se nachází místní 
komunikace II. t . pod ozna ením . 66c, ve vlastnictví nabyvatele a silni ní vegetace. 

3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem p evád ného majetku. 



 

2 
 

l. III. 
1. P evodce i nabyvatel shodn  prohlašují, že jim nejsou známy žádné skute nosti, které by 

uzav ení této smlouvy bránily. 

2. Nabyvatel bere na v domí, že je p evád ný majetek dot en, se všemi souvisejícími dopady, 
ochranným pásmem radioreléové trasy, ochranným pásmem letišt  Hen ov, vedením 
ve ejného osv tlení z DTMM, ochranným pásmem nadzemního vedení VN, vedením VTL 
plynovodu a jeho bezpe nostním pásmem, a dále to, že se na p evád ném majetku mohou 
nacházet i jiné inženýrské sít , kdy v p ípad  pochybností ohledn  uložení inženýrských sítí 
poskytnou nabyvateli bližší informace jednotliví (v úvahu p icházející) správci inženýrských 
sítí. 

3. K p evád nému majetku bylo z ízeno p edkupní právo podle ustanovení § 101 zákona 
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), na základ  

Opat ení obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo regula ní plán Magistrátu 
sta Jihlavy . j.: ÚÚP/3863/2008 ze dne 4. 12. 2008, ve prosp ch nabyvatele. 

4. Nabyvatel bere na v domí, že p evád ný majetek je dot en stavebním zám rem: 
„Cyklostezka R08 Bed ichov – Pávov“. P evodce uzav el dne 8. 12. 2017 se stavebníkem, 
kterým je nabyvatel, smlouvu o souhlasu s realizací stavebního zám ru na p evád ném 
majetku . j. UZSVM/BJI/10487/2017-BJIM. Smlouva byla uve ejn na v registru smluv dne 
12. 12. 2017 pod ID smlouvy: 3761076. 

5. Nabyvatel bere na v domí, že p evád ný majetek je dot en stavebním zám rem: „I/38 Pávov 
PHS“. P evodce uzav el dne 13. 12. 2017 se stavebníkem: editelství silnic a dálnic R, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle, I O: 65993390, smlouvu o souhlasu 
s realizací stavebního zám ru na p evád ném majetku . j. UZSVM/BJI/7783/2017-BJIM, 
. smlouvy 12 MP-002512. Smlouva byla uve ejn na v registru smluv dne 13. 12. 2017 

pod ID smlouvy: 3789104. 

6. P evodce prohlašuje, že mu není známo, že by na p evád ném majetku vázla n jaká další 
omezení, závazky i právní vady. 

l. IV. 
1. Vlastnické právo k p evád nému majetku nabývá nabyvatel dnem zápisu do katastru 

nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele p echázejí veškerá práva a povinnosti spojená 
s vlastnictvím a užíváním p evád ného majetku. 

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí podává p evodce. 

3. Pokud by p íslušným katastrálním ú adem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva 
k p evád nému majetku dle této smlouvy pro nabyvatele pravomocn  zamítnut, ú astníci 
této smlouvy se zavazují k sou innosti sm ující k napln ní v le obou smluvních stran. 

l. V. 
1. Smlouva je uzav ena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 

2. Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího uve ejn ní v registru smluv v souladu se 
zákonem . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování 

chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. P evodce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu, 
nejpozd ji však do 30 dn  od uzav ení smlouvy. P evodce p edá nabyvateli doklad 
o uve ejn ní smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona . 340/2015 Sb., o registru 
smluv, jako potvrzení skute nosti, že smlouva nabyla ú innosti. 



 

3 
 

4. Pro ú ely uve ejn ní v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

5. Smluvní strany berou na v domí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouv  stanoveno jinak, ídí se práva 
a povinnosti smluvních stran zákonem . 89/2012 Sb. a zákonem . 219/2000 Sb. 

7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou, v podob  oboustrann  uzav ených, vzestupn íslovaných dodatk  
smlouvy. 

8. Poplatkové a da ové povinnosti spojené s touto smlouvou nese nabyvatel. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve t ech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem 
do katastru nemovitostí.  

10. Nedílnou sou ástí této smlouvy je doložka dle zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
ízení), v platném zn ní. 

11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn  a vážn , nikoliv z p inucení 
nebo omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy. 

V Jihlav  dne 11. 10. 2018 
 
V Jihlav  dne 2. 10. 2018 

 
eská republika – Ú ad pro zastupování 

státu ve v cech majetkových 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………….………………….. …………………………….………………….. 
Ing. Bc. Ota Ková , CSc. 

editel odboru Odlou ené pracovišt  Jihlava 
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek 

primátor statutárního m sta Jihlava 
 

v z. Ing. Vratislav Výborný 
nám stek primátora 

na základ  plné moci ze dne 27. 3. 2017 
 
 

ílohy  
Doložka dle zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), v platném zn ní 
 





 

 
 

 
DOLOŽKA 

 
ve smyslu ust. § 41 zákona . 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní z ízení), v platném zn ní  

 
 
 
Statutární m sto Jihlava prohlašuje, že veškeré podmínky podmi ující platnost právního jednání 

sta byly spln ny v souladu s ust. § 41 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), 
v platném zn ní. 
 
Bezúplatné nabytí nemovité v ci, a to pozemku parc. . 167/4 (hodnota v ú etní evidenci 
638.880,00 K ), zapsaného na listu vlastnictví . 60000 pro kat. území Pávov, obec Jihlava, 
z vlastnictví eské republiky do vlastnictví statutárního m sta Jihlava bylo schváleno                  
na 28. zasedání Zastupitelstva m sta Jihlavy, konaném dne 25. 9. 2018, 
usnesením . 346/18-ZM. 
 
V Jihlav  dne 2. 10. 2018 
 
 
 
 
 
 

…………………………….……...... 
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek 

primátor statutárního m sta Jihlava 
 

v z. Ing. Vratislav Výborný 
nám stek primátora 

na základ  plné moci ze dne 27. 3. 2017 
 

 
 
 
 

 


