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3755/BZR/2015-BZRM 
Č.j.: UZSVM/BZR/3832/2015-BZRM 

 

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 
zastoupená Mgr. Ivo Popelkou, ředitelem Územního pracoviště Brno,  
pověřeným k podpisu na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014   
v  úplném znění s účinností od 13. 2. 2015 
Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno 
IČ: 69797111  
(dále jen „převodce“) 

a 

Kraj Vysočina 
se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,  
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem 
k podpisu pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního 
hospodářství dle pověření ze dne 12. 11. 2012 
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749 
bankovní spojení: č.ú.: 4050005019/6800 
(dále jen „nabyvatel“) 

 

uzavírají podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle § 22 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.,“) tuto 

 
S M L O U V U   O   B E Z Ú P L A T N É M   P Ř 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 Ě C I  

č. UZSVM/BZR/3832/2015-BZRM 
 

Čl. I. 

1. Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci: 
Pozemek: 

 parcela číslo: 5636/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 

zapsané na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Velké Meziříčí, obec Velké Meziříčí, 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Velké Meziříčí.  

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě zákona č. 219/2000 Sb. 
příslušný s uvedenou nemovitou věcí hospodařit ve smyslu § 11 zákona č. 219/2000 Sb. 

Čl. II. 

1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k nemovité věci, 
uvedené v Čl. I. odst. 1 této smlouvy (dále jen „nemovitá věc“).  

2. Vlastnické právo k nemovité věci se bezúplatně převádí v souladu s § 9 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Nabyvatel přijímá převáděnou nemovitou věc do svého vlastnictví tak, jak stojí a leží, dle 
§ 1918 občanského zákoníku. 

4. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděné nemovité věci. 
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Čl. III. 

1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by 
uzavření této smlouvy bránily. 

2. K nemovité věci bylo zřízeno věcné břemeno spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat 
a udržovat v rozsahu stanoveném geom. plánem číslo 2813-298/2006 kabelové vedení NN 
v rámci stavby „Přepojení sítě NN z trafostanice POEX“ a právo vstupu a vjezdu za účelem 
údržby a provádění oprav ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice 
7, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, a to na základě smlouvy o zřízení věcného 
břemene-úplatné ze dne 13. 2. 2008, právní účinky vkladu práva ke dni 27. 11. 2008. 

3. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovité věci vázla nějaká další omezení, 
závazky či právní vady. 

Čl. IV. 

Bezúplatný převod nemovité věci byl schválen Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením  
číslo ……………………, ze dne …………………… 

Čl. V. 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Vlastnické právo k převáděné nemovité věci nabývá nabyvatel dnem zápisu do katastru 
nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojená 
s vlastnictvím a užíváním nemovité věci. 

3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí podává převodce, a to bez zbytečného odkladu. 

4. Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel. 

5. Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva 
k nemovité věci dle této smlouvy pro nabyvatele pravomocně zamítnut, účastníci této smlouvy 
se zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených vzestupně číslovaných dodatků 
smlouvy. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru 
nemovitostí. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

V  Brně dne        V Jihlavě dne  
  

 
…………………………….………………… 

 
…………………………….………………… 

Mgr. Ivo Popelka 
ředitel Územního pracoviště Brno 

 

Ing. Libor Joukl 
náměstek hejtmana pro oblast majetku, 

dopravy a silničního hospodářství  
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Příloha: doložka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

D O L O Ž K A 
 
 

ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon č. 129/2000 Sb.“) 

 
 

Kraj Vysočina prohlašuje, že veškeré podmínky podmiňující platnost právního jednání kraje byly 
splněny v souladu s ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku parcela č. 5636/1 (hodnota v operativní evidenci 
207 144,- Kč), katastrální území Velké Meziříčí, obec Velké Meziříčí, z vlastnictví České republiky 
do vlastnictví Kraje Vysočina bylo schváleno na  zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina  
č.……………., konaném dne ………………….., usnesení č. …………… 

 

V Jihlavě dne 

     
      

                                                                                                             
………………………………………… 

                                               MUDr. Jiří Běhounek 
                                                                     hejtman Kraje Vysočina 

 
 

 

 
 




