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Dohoda o ukončení smlouvy zakládající právo provést 
stavbu a smlouvy o výpůjčce  

 
mezi těmito účastníky:  

Městys Jimramov, se sídlem Nám. Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov  
IČ 002 94 471, CZ00294471 
zastoupený starostou městyse Ing. Josefem Homolkou   
dále i jako vlastník a půjčitel dotčených pozemků  
 
a  
 
Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  
IČ 708 90 749, DIČ CZ70890749  
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem  
k podpisu smlouvy pověřen náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku 
Ing. Josef Pavlík  
dále i jako investor a vypůjčitel  

takto:  
 
 

Článek I. 
 

Účastníci této dohody spolu dne 8. 4. 2016 uzavřeli smlouvu zakládající právo provést 
stavbu a smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 1232/2 o výměře 10 m2 
v k. ú. Jimramov a dále na části pozemků par. č. 876/3 o výměře 105 m2, par. č. 899/1 o 
výměře 16 m2, par. č. 991/1 o výměře 10 m2, par. č. 1232/2 o výměře 16 m2, par. č. 1248/5 o 
výměře 7 m2, par. č. 1248/9 o výměře 185 m2 v k. ú. Jimramov a par. č. 815/5 o výměře 
45 m2 v k. ú. Trhonice za účelem realizace stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“.  

 
 

Článek II. 
 

Vzhledem k podstatné změně záborového elaborátu stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“ 
se účastníci této dohody rozhodli výše citovanou smlouvu zakládající právo provést stavbu a 
smlouvu o výpůjčce ze dne 8. 4. 2016 ukončit.  

 
Článek III.  

  
Uzavření této dohody bylo ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1, písm. l) zákona č. 129/2000 
Sb., v platném znění projednáno a schváleno Radou Kraje Vysočina dne 8. 8. 2017 jako 
usnesení č. xxxx/25/2017/RK.  

Rada městysu Jimramov projednala a schválila uzavření této dohody na svém zasedání 
konaném dne xx. xx. 2017 jako zápis č. xxx/xxx, bod xx.  

 
V Jimramově dne ………………………  V Jihlavě dne ………………………  
 
 
 
 
 …………………………………  ………………………………… 
 Ing. Josef Homolka  Ing. Josef Pavlík  
 starosta městyse  náměstek hejtmana kraje 
  pro oblast ekonomiky a majetku 

pospichalova
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