Smlouva č. OM/...
Smluvní strany:
Město Břeclav, IČO: 002 83 061,
se sídlem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 81,
zastoupeno starostou města Ing. Pavlem Dominikem,
jako první směňující,
a
GREEN PARK s. r. o., IČO: 26958538,
se sídlem Břeclav, Pod Zámkem 2, PSČ 690 00,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48 301,
zastoupena jednatelem Jiřím Krevňákem,
jako druhý směňující,
uzavřely dle ust. § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

SMĚNNOU SMLOUVU
I.
Město Břeclav (dále jen pivní směňující) prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 433/6,
orná půda, o výměře 158 m2 a p. č. 433/1, trvalý travní porost, o výměře 3 917 m2, které jsou vedeny
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Břeclav, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Břeclav.
Geometrickým plánem č. 6657-1/2018 byl pozemek p. č. 433/1 rozdělen na pozemky p. č. 433/1
o výměře 3 331 m2 a p. č. 433/33 o výměře 586 m2.
II
Společnost GREEN PARK s. r. o. (dále jen druhý směňující) prohlašuje, že je výlučným vlastníkem
pozemku p. č. 435/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 815 m2, který je veden na listu
vlastnictví č. 7800 pro obec a k. ú. Břeclav, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Břeclav.
Geometrickým plánem č. 6657-1/2018 byl pozemek p. č. 435/5 rozdělen na pozemky p. č. 435/5
o výměře 743 m2a p. č. 435/10 o výměře 72 m2.
III.
Smluvní strany si touto smlouvou vzájemně směňují pozemek p. č. 433/6 a část pozemku p. č. 433/1,
v geometrickém plánu č. 6657-1/2018 označenou jako pozemek p. č. 433/33, za část pozemku
p. č. 435/5, v geometrickém plánu č. 6657-1/2018 označenou jako pozemek p. č. 435/5,
vše v k. ú. Břeclav, a to tak, že pozemek p. č. 433/6 o výměře 158 m2 a nově označený pozemek
p. č. 433/33 o výměře 586 m2, oba v k. ú. Břeclav, přijímá do svého vlastnictví druhý směňující, a
nově označený pozemek p. č. 435/5 o výměře 743 m2 vk. ú. Břeclav přijímá do svého vlastnictví
první směňující.
Obě smluvní strany prohlašují, že si touto smlouvou vzájemně směňují pozemky, tak jak je popsáno
v tomto článku, se všemi součástmi a příslušenstvími.
Druhý směňující šije vědom toho, že u pozemků p. č. 433/6 a p. č. 433/33, oba v k. ú. Břeclav, musí
zůstat zachován charakter veřejného prostranství.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Lenka Starnovská
Ing. Čestmír Blažek

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kamila Mokrá, DiS.

Ti

IV.
Cena pozemku p. č. 433/6 a nově označeného pozemku p. č. 433/33, oba v k. ú. Břeclav, byla
stanovena znaleckým posudkem č. 5909-5/2018, ze dne 16. 1. 2018, na částku 530 000 Kč, a cena
nově odděleného pozemku p. č. 435/5 v k. ú. Břeclav byla stanovena znaleckým posudkem
č. 5908-4/2018, ze dne 15. 1.2018, na částku 222 000 Kč.
Smluvní strany si směňují nemovité věci na základě výše uvedeného s finančním dorovnáním.
V.
Smluvní strany se dohodly, že částku tvořící finanční dorovnání ve výši 308 000 Kč (slovy: Tři sta
osm tisíc korun českých) uhradí druhý směňující prvnímu směňujícímu na účet vedený u Komerční
banky, a. s., pobočka Břeclav, č. ú. 526651/0100, VS 31110600..., před podpisem této smlouvy.
VI.
První směňující prohlašuje, že na předmětných pozemcích nevážnou, vyjma věcného břemene
zřizování a provozování vedení pro společnost Nej.cz s. r. o., žádná jiná věcná břemena, dluhy,
zástavní práva, či jiné právní povinnosti, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily
směně pozemků.
Druhý směňující prohlašuje, že na předmětném pozemku nevážnou žádná věcná břemena, dluhy,
zástavní práva, či jiné právní povinnosti, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily
směně pozemků.
Smluvní strany prohlašují, že je jim stav pozemků osobně znám.
VII.
Návrh na vklad práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu
podá první směňující do 15 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Správní
poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí druhý směňující.
Do povolení vkladu práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí jsou účastníci smlouvy svými
projevy vůle vázáni.
Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí první
směňující.

vin.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
Tato smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení, a jeden bude spolu s návrhem na zahájení řízení o povolení vkladu práva vlastnického
předložen příslušnému katastrálnímu úřadu.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, kterou uzavřely svobodně, vážně,
nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což ztvrzují svými podpisy.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Lenka Starnovská
Ing. Čestmír Blažek

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kamila Mokrá, DiS.

Příloha
Geometrický plán č. 6657-1/2018
V Břeclavi........................

V Břeclavi

Jiří Krevňák
za druhého směňujícího

Ing. Pavel Dominik
za prvního směňujícího

Doložka
Záměr směny nemovitých věcí byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Břeclav
od 18. 1.2018 do....
Uzavření směnné smlouvy bylo schváleno na ... zasedání Zastupitelstva města Břeclavi dne ...

V Břeclavi

Ing. Pavel Dominik
starosta města Břeclav

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Lenka Starnovská
Ing. Čestmír Blažek

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kamila Mokrá, DiS.

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
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ROZDĚLENÍ POZEMKU
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B0jřena MorCOVá
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Čislo:
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Jméno, příjmení:
Čislo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů
Dne:

Čislo:

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům.

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě
uloženému v dokumentad katastrálního úřadu.

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

Ověřeni stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

Ing.Božena Morcová
Geodetické práce
ČSA 60, Břeclav 4

|

429/48

|ng

Čislo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů
Dne:

429/46

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr.

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr
Jméno,příjmení.

Čislo plánu: 6657-1/2018

Okres:

Břeclav

obec:

Břeclav

Kal územi:

Břeclav

Mapový list

DKM

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta
možnost seznámit se v terénu s průběhem
navrhovaných nových hranic, ktoré byly označeny
předepsaným způsobem:
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