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Smlouva o převodu nemovitostí

srďsnná smlowa

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 2184 a násl. z. č.

8920 1 2 Sb -, {ob:anského zlákon íku) $o sneluun í stra ny:

Obec Kunějovice

Éo: og5 73 086

DĚ: CZ00573O86

se sídlem Kunějovice 28, PSČ 330 35

zastoupená starostou Jiřím Lówym

e-rnai!: ku nejovice@past cz

lD DS: yzcbhyd

na straně jedné (dále též jen jako *shana 1"}

a

a

rnanželé:

Madimír Habart

Jiří Lówy

věra uhlová

na skaně druhé (dále též jen jako 
"strana ť}

na straně třetí (dále též jen jako ,shana 3J
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čÉnex l.
píohlášďtí smluvníďt stran

Strana 1 prohlašu.je , že ie rnj. výlučným vlastníkem níže uvedené nemovitosti:

. porcřídffJ prc- ě &1n (ostaÚti plocha) o výměře 1001 mz,

zapsané v Katastru nemovitiostí u Katastrálního úřadu pro Pheňský kraj, Katasbální

pracoviště Plzeň - sever na LV č. í0OO1, pro katasfuální úzerní l&í*íoyioe, obec

Kunějovice, okres Plzeň - sever,

Skana 2 prohlašuje, že ie mj- výlučnýrn vtashíkern, a to každý z niďt podílu ve výši id %

ve vztahu k celku, níže uvedené nemovitosti:

o p{rzeínku parc. č.887 (ostatní ploóa) o u.ýměře 50 m2,

zapsané v Katasfiu nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ftreňský krai, lGtasbální

pracoviště Plzeň - sever na LV č- 111, pro kataskální úzerní tqměionoe" obec

Kunějovice, okres Plzeň - sever.

Na pozernku pařc- č- 887 1e zšizetrc věcné břermeno ciůze a }tzdy ve prospěďt

každého vlastníka pozemku parc. č. 4413 (zahrada) o výměře 164 rnz vk.ú.

Kunělovice zapsané Katasťálnírn úřadem pro Plzeňský kraj, KatasFální pracoviště

Plzeň - sever na LV č- 92, který, je ve spolďném jnnění rnanželů sbany 3.

§řana 3 prohlašuje, že je mj. výlučným vlastníkem (SJM} níže uvedené nemovitosti:

. p(uemku para ě. 82114 (osta&tí plocha) o u.Pněře 32guÝ,

zapsané v Katastnr nernovitostí u Katasfuálního úřadu pro Plzalský kraj, Kataskální

pracoviště Flzeň - sever na LV č- 92, pro lcatrastrální území Kunějovíce, obec

Kunějovice, okres Plzeň - sever.

čnne< ll.

Předmět smlouvy

1- tÝa záldadě geomebického plántl č-321-131Aal8vyprae,ovaného lng- Tomášem Brichtou

a úředně ověřeného oprávněnýrn zerněměfičslcým inženýrern lng. Tomášem Briót<ru

evidovaný u Katasúálniho úřadu pro PEeňslcý ke"aj, Katasffilní praoovĚtě Pheň - §ever

pod čj. PGP-937í2018-407 byly z pozemku parc. č. 82112 (ostatní plocha) o v.ýměře 1fi)í
mz, v k-ú- Kunějovice, lyčleněny a rrznikly §lto nové pozenrrky:

r poz€ffiek parc. č.82116 (ostatní plocha} o výrněře 32mz,
r poz€lTl€k parc. č.821lí2 (ostatní plocha) o výrněře 969 íř.
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Dále na základě geometricírého plánu é. 321-131{2CI18 vypracovaného lng. Tomášem

Brichtou a trředně ověřeného oprávněnýrn zerněrněfrčgkým inžemýrenrr lng" Tornášern

Brichtou, evidovaný u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň

- se\ťeí pod č-,!. PGP-937/2018-407 hyíy z pozennek parc. č. 887 (osiatní plocha} o

výrněře 5S rnz" v k-ú_ Kunějovire, wgčierrémy a nrzní§<§y So nové pozern§:

r psz€lTt€k parc. *," W7l1{ostatní plocha} o výrněře 18 rilz,

r poz€lTlak parc. ó.Í§iiťřZ {ostae* p§dla} o wýntěře 32ííF,

§trana í převádí vlastnické právo k:

r poaeílrl§J parc. ř. 821/6 {ostatní plocřm} o v§rta§ře 32 řfia v k. ú. KuněSrvi*e ve

prospěch skany 2, v&&-gě veškerých souffistí a příslu§emství a §ffiždY ze strany 2

nabývá podíl ke shora uvedenérnu pozemku ve yýši id Y. ve váahu k celku, a

výrněnau za to

§kana 2 převádí vlastnicltó pávo k:

3 p§zemku parc. č. S§7/2 {ostatní plocha} o výměře 32 nz v k. ú. Kunějovice ve

praspěcřt §tan}í 3 r,**i-*§ vešker.ýci"t součást§ a přísBušens&í, ta jej do spdeffito
imě*ť rg*arĚe§ii *mbývé" a tqfiněmou za to

§funa 3 převádí vlastnické právo k:

r pze§tknl palc. á 821t4 {os&aeú p§ocha} o uýměře 32 ín2 v k- s.i" Kunějovice ve

prospěc&t sbany 't včeklě veškerých sou&stí a přís$ušertstrrrí a tajej do svěfxo

uýlučného vlastnictví nabývá,

Shora wedené pozemky dle tohoto dánku ll. od§t 3

předmětem směny.

předrrĚterrr této sm§ouvy a

4- S&ana í potvrzuje, že k právnímu úkonu obsdeného vtéto §mkilně, $fy s$rÉny
veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. zákona o obcích, v platném znění, či frnými obecně

závazýni předpilsy, stanovené podrnídry, kdy usnesenim e.$ffilÍ€) ze dne

l!,/!.&/..aaý schválen záměr e. ..-/-ť.:--...- o směně pozemků a tento zártĚr byl

vzákonné lhůtě nďeiněn na úřední de§e, §. vsouladu sustanovením § 39 odst í
zákona Ě í28í2fil0 Sb. o obcí$ v plabrém mění, na úřední de§ce Obce KurĚíwbe
Dále došlo ke schválení směny předmětných pozemků, a to schválením zasfupřtelstvem

obce Krrněiovi ,s ze an&*€.2o1s @ usnesenírn ě. ?-§/./!//8 aJ .
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1.

2.

lll.

Finan&í vynovnání a ostatní ulednání

1- Smlwní sřany prohIašuií a činí nespomým, že ceny směňovaných pozernků jsou steiné-

2" Sfirlwclí s&any prohlašuií, že ma pfurnětu snnlouvy nevámou áóne dluhy, věcná

břemena. práva nájmu ěijiná práva nebo povinnosti, která by smlwním stranám jakkoliv

&éžcvala. ornezovala nebo znerrpžňovala v.ýkony jejich vlastnid<ýďt práv nad ránec

iěcir, §€eá Pou uve&na na příslušnýú listech vlasfrticfuí ke dni platnmíi této smhruy a
přebírají proto veškerou odpovědnost za píípadné násíedky tohoto prohlášení.

3" Smluvní sťany prohlašuií, že isotl oprávněny tuto směnnou srnlouvu l;ravíít a řádně plnít

závazky v ní obsažené a přebí,rají proto veškerou odpovědnost za případné následky

nepravdivosti tohoto prohlášení-

1- §mluvní sřany prohlašuií, že § předrnět smlouly řádně pnohláili a že jim ie jefo stav,

jakož i přístup k němu znám a uzavíením této směnné smlouvy je předmět směny mezi

srnluvními sbanarni předán.

Óane*vt.

záuffiusúarptlgtí

Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základé této smlouvy nebo v souvislosti s

ní, se řídí občanslc.ým zákonikem.

Tato smlouva představuie úplnou dohodu smluvních sřan o předmětu této smlouvy a

nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná- Veškeré změny či

doplnění této smlorrvy lze provést jen forrnotl písernnýó vzestupně ďslovanýďr dodatku

podepsaných oběnna srnluvnírni sřanarni" které budou neditrnou součástí téůo snnhryy-

Tato smlouva je uzavřena v 6 vyhotoveníó, z nichž strana 1 obdňí jedno vyhotovení, sřana

2 oM,ňi dvě lyhotovení, skana 3 oMží dvě riyhotovení a jedrn vyhotovení srnbuvy

opařené úředně ověřenýrni podpisy účashíků bude použůo pro úfuty vkladu vlastnického

práva do katastru nemovitostí vedeného příslušným katastrálním úřadem, přičemž toto

vyhotovení bude bezprosředně po jeho podepsání oběma srnluvnírni sbanami utožerro,

společně s podepsanýrn návrherur na vklad vlashického práva skany kupující dle této

smlouvy do katastru nemovitostí, u sťany 1, která je na příslušné katasřální pracoviště
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katastrálního úřadu podá do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy všemi

smluvnírni sbanami.

4- Tato smlouva vstupuie v plahost dnem jejího podpisu všemi srnlwnírni stranarni.

5. Srniuvní strány prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím

obsaher* *<i#asi. Dále prohbšují, že tato srnlouva p výrazsrn Fiió pravé, svobodné a

vážné vťrle a na důkaz toho ii níže podepisují-
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§věřovae!"dotoi*aprolegaiizali _ Foř.č: 3ů5.ůO-út09-últ2
ťOOie oyefovacI knriy pošiy: Plzeň 9

VlasLnarttč*ě podepsa} ; V}adi*ír Éabart
Dalul a nislo' naril3anr: ón"o*.ig6ilpiieň,cr
Sdresa pobyt*: íun§jovice

l(uně.iovice 40.CZ
Druh a č. předloř.dňltt.tótoŽňoiti: ?05858?ó0
Bbčans*ý pr6laz

Iuněiov i ce
íunějovice 40"CZ
ož.dókl. totožriosti:

9bóant*ý pi

Plieli 9 dne t9.12.20i8
chodoravá Jitka

0věřoyací doložka oro legalilaci Poř,č; 30900-0l09-01lJ
Podle ověřovaci knihy pošty: PIzeň 9

VIastnoručně oodeosal: Hana tlabartová
Datur a lísto' narb3ení: 22,a2,19ól,Plreň,CI
Adresa oobviu: íuněiovice

l(unějovice 40.CI
oruh a č. ořrdloi.oňtl.totořóosti: 205858?ól
občanský piíkaz

Plreň 9 dne !9,12.2018
chodtrovt iitka Fad
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