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Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2,

~ za kterou právně jedná RNDr. Miroslav Simon, ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu
‘ľ ~Z Uzemního pracoviště Střednĺ Čechy, na základě pověření Příkazem generálního ředitele

~ ~ 3 Č. 6/2014, v platném znění
~ IČO:69797111

~ .~ ~ (dále jen „převodce“)

Obec Psán,
se sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry
zastoupená Milanem Váchou, starostou obce
ICO: 00241580
(dále Jen „nabyvatel“)

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

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI

Č. UZ5VM151917912018—HMSU

Z

Čl.l.

. . .. . .

• ~ 1‘ Ceska republika je vlastníkem níže uvedene nemovité veci:

Pozemek . . ~.. . . .

• pozemkova parcela c. 111/1, druh pozemku vodni plocha, zpusob vyuziti vodni nadrz
umělá,

zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Dolní JirČany, obec Psáry
v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Praha — západ.

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě článku CXVII bodu 14 zák.
Č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením Činnosti
okresních úřadu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný s nemovitou věcí uvedenou
v odst. 1. hospodařit ve smyslu ~ 9 zák. č. 219/2000 Sb.



či. II.

1. Převodce bezúplatně převádĺ touto smlouvou nabyvateli vlastnické právo k pozemku
pozemková parcela č. 11113 o výměře 203 rn2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
účetní hodnota: 104.990,- Kč, který byl geometrickým plánem č. 1875-03326/2017 ze dne
12. 3. 2018, vypracovaným Lubošem Jordánem a úředně ověřeným Ing. Ivonou Vašákovou
dne 16.3.2018, oddělen z pozemku, uvedeného v Cl. I. odst. 1. (dále Jen „převáděný
majetek“). .

S rozdělením vyslovil souhlas místně příslušný stavební úřad Městského úřadu Jesenice dne
3. 10. 2018 pod Čj. MěUJ/13205/2O18NoM. Shora uvedený geometrický plán
je nedílnou souČástĺ této smlouvy. Nabyvatel převáděný majetek do svého výlučného
vlastnictví přijímá.

2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí v souladu s ust. ~ 22 odst.
3 zákona č. 219/2000 Sb. a v souladu s ust. ~ 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemnĺch
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Nabyvatel přijĺmá převáděný majetek do svého vlastnictví tak, Jak stojí a leží, dle ust.,4 1918
zákona Č. 89/2012 Sb.

4. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku.

Čl. Ill.

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

2. Převodce prohlašuje, že mu nenĺ známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká
omezení, závazky Či právní vady.

Čl. IV.

1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel dnem zápisu do katastru
nemovitosti Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojená
s vlastnictvím a užíváním převáděného majetku.

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

3. 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.

Čl.V.

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední smluvní
stranou při splnění podmínek zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrizeno, ve znění
pozdějších předpisů.



2. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením ~ 3 odst.
2 písm. I) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), protože obec Psáry
není obcí s rozšířenou působností ve smyslu zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění

3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy. .

4. Smluvní strany se dohodly, že není-li vtéto smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva
a povinnosti smluvních stran zákonem 6. 89/2012 Sb. a zákonem Č. 219/2000 Sb.

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

6. Poplatkové a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou spojené nese nabyvatel.

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

8. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka dle zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízen Q, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě se nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení ~ 504 zákona Č. 89/2012 Sb. a udělují svolení
kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

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

V Praze dne V Psárech dne

Česká republika - Úřad pro zastupování Obec Psáry
státu ve věcech majetkových

RNDr. Miroslav Šimon Milan Vácha
ředitel odboru starosta obce Psáry

Hospodaření s majetkem státu
Uzemního pracoviště Střední Cechy

Přílohy
Doložka dle ~ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Geometrický plán č. 1875-03326/2017 ze dne 12.3.2018



DOLOŽKA

podle ~ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce Psáry dne 12. 12. 2018 schválilo na svém zasedání Usnesením č. 7 - 2018
podle ustanovení ~ 85 písm. a) ve spojení s ~ 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. bezúplatný
převod pozemku pozemková parcela č. 111/3 o výměře 203 rn2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Dolní 1Jirčany, obec Psáry, z vlastnictví Ceské republiky — Uřadú pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Psáry.

Tímto potvrzuji, že byly splněny ve smyslu ~ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podmínky pro platnost tohoto právního aktu.

V Fsárech dne

Milan Vácha
starosta obce Psáry



770/88

110/85

773/7

Q

772/17

770,197

Seznam souřadnic (S—JTSK)

Souřadnice pra zápis do KN Souřadnice určené měřením
Číslo bodu Y X kód kv, Y X Poznámko
7801—766 737755.24 1059483.48 8 737755.89 7059483.94 sI. p/atu
7829—8 737765.02 10595 14.59 8 737764.57 10595 75.30 abet. trubka
7829—9 737768.85 7059572.96 8 kolík
7829—10 737772.40 7059577.44 8 kolík
7829—7 7 737777.77 1059579.51 8 plast, mezník
7829—14 737787.54 7059528.64 8 p1ast. mezník I
7829—15 737758.47 7059475.96 8 ost. ozn. barvou
7 737756.70 1059480.02 8 ~37757.o6 1059480.24 bet., ozn. barvou ~‘ ~

2 737759.28 7059487.63 3 roxor ~
3 737760.47 7059482.34 3 bet. obrubník, ozn. barvou
4 737762.04 1059484. 76 3 bet, obrubník, ozn. barvou
5 737763. 10 7059485.78 3 bet, obrubník, ozn. borvou .~ ~

6 737764.53 1059458.49 3 bet. obrubník, ozn. barvou
7 73776705 7059493.90 3 bet. obrubník, ozn. barvou
8 73775g. 43 7059496.61 3 bet. obrubník. ozn. barvou
9 737767.45 1059497.32 3 roxor
70 737766.81 7059500.72 3 abet, trubko
1? 737770.65 7059572.19 8 raxor
72 73776788 1059573.37 8 73776792 7059513.47 roxor
14 737766.00 7059508.79 3 p/ast mezník
15 737762.09 1059496.73 3 p/ast mezník
76 737760.64 7059490.57 3 plast, mezník

Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením V terénu budou pro zápis do katastru nemovitostí
upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými bady s kódem charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3.
Důvodem je nerea/izované zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na
jejím průběhu ~ 50 odst. 7 písm. a) katastrálního zákona].



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní_stav________ stav

Označeni Výměra parcely Druh pozemku Označeni Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs. Porovnání Se stavem evidence právních vzlahů
pozemku pozemku určen‘ Dil přecht‘ z pozemku Číslo listu Výměra dílu Označení

parc. čistem Způsob ‚~‘užitl parc. číslem 2půaob využiti Způsob využiti výměr označeného v vlaalnicivl dilu

~ kataatnj dřlvČjbi poz.ha m2 ha m2 - ha: m2
. nesnov,tost‘ evidenci :

78 vodní pí. ~ 111/1 60000 78lIl/l 5 35 vodní ~1 ácirž umějá
nádrž umělá n

lllľ~ 2 03 ostat.pt 0 lIl/l 60000 2 03
ostatní

komunikace

111/4 I 36 ostatpi. 0 lIl/l 60000 1 36
zeleň

111/5 I 16 vodní Pí 0 111/1 60000 I 16
tok přirozený

5 35 5 35

GEOMETRICKÝ PLÁN ~ ShjnopieovéAlůřmdnioprávninýza.ěCckýlnten~r
~rI~e, přima,i: Jt*a, p#ímsei:pro Ing. Ivona Vašáková Ing. Ivona Vašáková

rozdělení pozemku Čí‘ položky semena „emi opi‘i*~ož Čido položky eemaaa ue&,é c«kméiýrá

zeně-aěiídcých inžmývů: 2363/2008 ženirněidtým inžaijeů: 2383/2008

Die l2. března 2018 Či‘: 6/2018 Die: 15.3.2018 Či‘ 6/2018
N‘žilrdrria ieali a‘ovidi poámb.‘ pledpiaůn, Tmlo alejocrie ~c~idi geo-neki~äre pike v dtiu~d,b podcté aíožmiaj

V ddaxnenlad kalaslyitniho ‚Ía&
Vyhotovitel: Luboš Jordán Knuetrilni aud souhlas‘. ojialovinia pateM. Ověřeni etefnopleu g.o.iettlckiiio plietu V listinně podobě.

Ii Silnice 71/4, Praha 6
teL: 603 419 225

Číslo plánu: 1875-03326/2017
Clues: Praha-západ KÚ aro Středočeský kraj

KP Řraha-západObec. Psá,y Alena Housková
Kal. území: Dolní Jirčany PGP-762/2018-210

2018.03.15 14:36:42 CETMapový list Praha 5-&‘4Z Praha 6-9/44 (KMD)
Ooaavadnint ‚laeb,Osůn poze-nlož byla poskybsita mob,rat
aezjiitrit nes esere‘ pdibihe,i tzanfsivanýd‘ nových twasis
klesá byly označeny piedaeanýv Způzs*«n

plastmezniky, bet obrubníkem, roxory, obettr.
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ĺ


