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Smlouva zakládající právo provést stavbu 
uzavřená podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění ve spojení s ustanoveními §§ 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

 
 
mezi těmito účastníky: 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem 
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana  pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství  
IČ: 708 90 749 
DIČ: CZ70890749 
na straně vlastníka dotčeného pozemku  
 
a  
 
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 
zastoupeno Ing. Radovanem Necidem, starostou města  
IČ: 002 95 671 
na straně investora 
 

takto: 
 

Článek I. 
 
Kraj Vysočina je dle výpisu z LV 221 pro k. ú. Dolní Radslavice a obec Velké Meziříčí 
vlastníkem pozemku par. č. 1099/1 – ostatní plocha, silnice. 
 
Uvedený pozemek získal Kraj Vysočina na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů 
ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, vydaného v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb., 
o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů. Zřizovací listinou 
ze dne 20. 12. 2001 a Rozhodnutím o sloučení organizace Kraje Vysočina ze dne 
7. 11. 2006 jej předal k hospodaření do Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové 
organizace Kraje Vysočina. 
 
Město Velké Meziříčí je investorem stavby „Chodník podél silnice III/03719“. Touto stavbou 
bude dotčen mimo jiné i výše uvedený pozemek, jehož vlastníkem je Kraj Vysočina. 
 
 

Článek II. 
 

Usnesením 0299/07/2016/RK ze dne 23. 2. 2016 vydala Rada Kraje Vysočina souhlas s 
dotčením pozemku, uvedeným v článku I. smlouvy, stavbou „Chodník podél silnice III/03719“ 
a rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a investorem stavby. 
Současně rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr 
darování části tohoto pozemku zastavěného stavbou, investorovi stavby. 
 
Výše uvedeným usnesením Rady Kraje Vysočina vzniklo investorovi právo provést 
uvedenou stavbu na pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí 
ve smyslu ustanovení § 86 a § 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a Kraj Vysočina 
jako vlastník tohoto pozemku je povinen do doby majetkoprávního vypořádání pozemku, 
dotčeného stavbou, toto právo trpět. 
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Článek III. 

 
Investor se zavazuje, že po realizaci stavby „Chodník podél silnice III/03719“ a po jejím 
geometrickém zaměření požádá do 90 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu na 
citovanou stavbu Kraj Vysočina o provedení majetkoprávního vypořádání a předloží za tím 
účelem 4 výtisky geometrického plánu a kopii kolaudačního souhlasu.  
 
 

Článek IV. 
 

Skutečnosti ve smlouvě blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
 
Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž jsou pro každého účastníka určeny 2 výtisky. 
 
Tato smlouva bude sloužit jako jeden z dokladů k vydání územního a stavebního povolení 
pro stavbu „Chodník podél silnice III/03719“ v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí, 
jejímž investorem je Město Velké Meziříčí. 
 
Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva je sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují 
zástupci smluvních stran své podpisy. 
 
Investor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 
webových stránkách Kraje Vysočina. 
 
 
 
V ............................ dne  ………………   V Jihlavě dne ……………………… 
 
 
 
 
….……………………………..……            …………………………………….. 
 Ing. Radovan Necid Ing. Libor Joukl 
 starosta města náměstek hejtmana  pro oblast 
  majetku, dopravy a silničního hospodářství 
 
 


