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SMLOUVA č.OM/...72011
Smluvní strany:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., IČ 494 55 168,
se sídlem Břeclav, a. s., Čechova 1300/23,
zastoupena
jako prodávající a oprávněný z věcného břemene (dále jen prodávající),
a
Město Břeclav, IČ 002 83 061,
se sídlem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 81,
zastoupeno starostou města MUDr. Oldřichem Ryšavým,
jako kupující a povinný z věcného břemene (dále jen kupující),
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto
KUPNÍ SMLOUVU S DOHODOU O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN
I.
Prodávající prohlašuje, zeje vlastníkem pozemku p. č. 3664/1 - travní plocha o výměře 2040 ni, zapsaného
na listu vlastnickém č. 10001 pro obec a k. ú. Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Břeclav.
Geometrickým plánem č. 5070-41/2011, ze dne 25. 5. 2011, vyhotoveném Ing. Boženou Morcovou, byl
pozemek rozdělen na pozemek p. č. 3664/1- travní plocha o výměře 1190 m2, pozemek p. č. 3664/26 - ost.
pí., jiná plocha, o výměře 437 m2, pozemek p. č. 3664/27 - travní plocha o výměře 148 m", a pozemek
p. č. 3664/28 - travní plocha o výměře 265 m~, vše v k. ú. Břeclav.
II.
Prodávající touto smlouvou prodává nově oddělený pozemek p. č. 3664/26 - ost. pl., jiná plocha, o výměře
437 m2, za kupní cenu ve výši 247.820 Kč (slovy: Dvě stě čtyřicet sedm tisíc osm set dvacet korun českých),
stanovenou znaleckým posudkem č. 911/31/11, ze dne 10. 8. 2011, vyhotoveném Ing. Vladimírem
Tauchmanem.
Současně se touto smlouvou zřizují ve prospěch prodávajícího věcná břemena, jejichž rozsah je vymezen
v geometrickém plánu č. 5070-41/2011, ze dne 25. 5. 2011, vyhotoveném Ing. Boženou Morcovou, a to:
- věcné břemeno (označené v geometrickém plánu písmenem A) spočívající v právu vstupu a vjezdu na
pozemek p. č. 3664/26 v k. ú. Břeclav za účelem provozování, opravy a údržby kanalizační stoky ve
vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., a
- věcné břemeno (označené v geometrickém plánu písmenem B) spočívající v právu chůze a jízdy
přes pozemek p. č. 3664/26 v k. ú. Břeclav, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 3664/1 v k. ú. Břeclav.
Prodávající s takto vymezenými věcnými břemeny souhlasí a kupující je povinen práva a povinnosti
vyplývající z věcných břemen v tomto rozsahu strpět.
Smluvní strany se dohodly, že věcná břemena se zřizují úplatně a budou uhrazeny formou jednorázové
úhrady stanovenou znaleckým posudkem č. 911/31/11, ze dne 10. 8. 2011, vyhotoveném Ing. Vladimírem
Tauchmanem, ve výši 15.730 Kč + DPH, 15. 730 Kč + . . . Kč tj. celkem ... Kč (slovy:
).
Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází v plném rozsahu i na případné právní nástupce obou
smluvních stran.
Kupující prohlašuje, že předmět prodeje, se všemi součástmi a příslušenstvím, do svého vlastnictví bez
výhrad přijímá.

/.a věcnou a formální správnost odpovídá: Lenka Starnovská
/a právní správnost odpovídá: JUDr. Marie Hoštická

III.
.Kupující prohlašuje, že kupní cenu ve výši 247.820 Kč (slovy: Dvě stě čtyřicet sedm tisíc osm set dvacet
korun českých) uhradí na účet prodávajícího, vedený u
, č. účtu
, do
15 dnů od podpisu této smlouvy.
Prodávající prohlašuje, že částku za zřízení věcných břemen ve výši 15.730 Kč + DPH (slovy:
)
uhradí na účet kupujícího, vedený u Komerční banky, a. s., pobočka Břeclav, číslo účtu 526651/0100.
VS 2119060..., do 15 dnů od podpisu této smlouvy.
Daňový doklad o úhradě částky za zřízení věcného břemene vystaví kupující v den platnosti této smlouvy.
IV.
Kupující bere na vědomí, že k pozemku p. č. 3664/1 v k. ú. Břeclav je zřízeno věcného břemeno zřizování
a provozování vedení.
Prodávající prohlašuje, že na pozemku nevážnou žádné dluhy, věcná břemena, vyjma výše uvedeného
věcného břemene, zástavní práva či jiné právní povinnosti, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by
bránily prodeji nemovitostí.
Kupující prohlašuje, zeje mu stav předmětu prodeje, včetně technického stavu pozemku, dobře znám.
V.
Návrh na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu podá prodávající
do 15 dnů od úhrad částek uvedených v či. III této smlouvy. Do povolení vkladu jsou účastníci smlouvy
svými projevy vůle vázáni.
Správní poplatek za vklad práv, vyplývajících z této smlouvy, do katastru nemovitostí uhradí kupující.
VI.
Tato smlouva byla sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana a ostatní
budou spolu s návrhem předloženy příslušnému katastrálnímu úřadu na zahájení řízení o povolení vkladu
práva vlastnického. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, kterou uzavřely
svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
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Výkaz údajů o bonítovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
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