Materiál číslo: 21

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 14.12.2020
Předkládá Rada města Tišnova
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních
údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, v platném znění.

Směna pozemků v lokalitě Hony za Kukýrnou
Obsah materiálu
Anotace
Důvodová zpráva

Příloha č. 1

Směnná smlouva

Příloha č. 2

Kopie katastrální mapy se zákresem

Příloha č. 3

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
směnu pozemků v k.ú. Tišnov, a to parc.č. 658/3 o výměře 169 m2, parc.č. 658/4 o
výměře 100 m2, parc.č. 659/3 o výměře 286 m2, parc.č. 662/3 o výměře 255 m2,
parc.č. 662/6 o výměře 65 m2, parc.č. 662/7 o výměře 3 m2, parc.č. 664/8 o výměře
2 m2, parc.č. 2466/113 o výměře 41 m2, části parc.č. 2466/282 dle GP č. 2784284/2020 označené jako díl „i“ o výměře 27 m2, části parc.č. 2466/284 dle GP č.
2784-284/2020 označené jako díl „l“ o výměře 27 m2, části parc.č. 2466/286 dle GP
č. 2784-284/2020 označené jako díl „o“ o výměře 46 m2, části parc.č. 2466/288 dle
GP č. 2784-284/2020 označené jako díl „w“ o výměře 17 m2, části parc.č. 2466/291
dle GP č. 2784-284/2020 označené jako díl „z“ o výměře 23 m2, části parc.č.
2466/464 dle GP č. 2784-284/2020 označené jako díl „e“ o výměře 35 m2, parc.č.
2466/507 o výměře 21 m2, parc.č. 2466/544 o výměře 11 m2, části parc.č. 2466/562
dle GP č. 2784-284/2020 označené jako díl „s“ o výměře 25 m2, parc.č. 2466/585
o výměře 21 m2, parc.č. 2466/618 o výměře 79 m2, parc.č. 2466/681 o výměře
57 m2, parc.č. 2466/684 o výměře 48 m2, parc.č. 2466/685 o výměře 6 m2, parc.č.
2466/688 o výměře 2 m2, parc.č. 2466/693 o výměře 17 m2, parc.č. 2466/695 o
výměře 53 m2 a části parc.č. 2466/700 dle GP č. 2784-284/2020 označené jako díl
„b“ o výměře 84 m2 ve vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., IČ:
26957841, se sídlem v Brně, za část parc.č. 653/1 dle GP č. 2769-182/2020 o
výměře 376 m2 a část parc.č. 684/4 dle GP č. 2758-227/2020 označenou jako
parc.č. 684/23 o výměře 797 m2 ve vlastnictví města Tišnov. K uzavření směnné
smlouvy mezi městem Tišnov a společností Němec Jiří stavitel s.r.o. dojde za
předpokladu, že ke dni podpisu směnné smlouvy bude společnost Němec Jiří
stavitel s.r.o. výlučným vlastníkem části pozemku parc.č. 2466/282 dle GP č. 2784284/2020 označené jako díl „i“ o výměře 27 m2, části pozemku parc.č. 2466/284
dle GP č. 2784-284/2020 označené jako díl „l“ o výměře 27 m2 a části pozemku

parc.č. 2466/562 dle GP č. 2784-284/2020 označené jako díl „s“ o výměře 25 m2,
vše v k.ú. Tišnov.
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Tišnova je předložen k projednání návrh směny pozemků mezi městem
Tišnov a společností Němec Jiří stavitel s.r.o. v lokalitě Hony za Kukýrnou. Předmětem
navrhované směny jsou pozemky v k.ú. Tišnov parc.č. 658/3, parc.č. 658/4, parc.č. 659/3,
parc.č. 662/3, parc.č. 662/6, parc.č. 662/7 a parc.č. 664/8. Uvedené pozemky tvoří veřejné
prostranství podél nově vybudované komunikace za domy s pečovatelskou službou.
Předmětem směny bude dále pozemek parc.č. 2466/618, který je součástí veřejného
prostranství na ulici Kuthanova, pozemky parc.č. 2466/684 a parc.č. 2466/685, oba pozemky
vytváří prostor mezi bytovým domem a myčkou na ulici Dlouhá, který bude sloužit jako
průchod do plánovaného parku, pozemek parc.č. 2466/585, tvořící zakončení ulice
Štěpánovy a pozemek parc.č. 2466/544 na konci ulice Valovy. Dále se jedná o pozemky
parc.č. 2466/693, parc.č. 2466/695 a parc.č. 2466/681, které by dle platného územního
plánu měly tvořit komunikační propoje mezi ulicemi V. H. Macha, Sigmundova a K Čimperku
s uvažovanou cyklostezkou. Předmětem navržené směny je dále pozemek parc.č. 2466/688,
jako součást veřejného prostranství na ulici Kuthanova, pozemek parc.č. 2466/113, který se
nachází v prostoru mezi ulicemi Na Honech a Dlouhá, navazující na plánovaný park a
pozemek parc.č. 2466/507, který se nachází na konci ulice Ranného. Tyto pozemky jsou ve
vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o. V návrhu směny jsou dále části pozemků
parc.č. 2466/700, parc.č. 2466/464, parc.č. 2466/282, parc.č. 2466/284, parc.č. 2466/286,
parc.č. 2466/562, parc.č. 2466/288 a parc. č. 2466/291 ve vlastnictví společnosti Němec Jiří
stavitel s.r.o. a Jiřího Němce. Na jejich částech by v budoucnu měl vzniknout veřejný prostor,
s chodníkem a veřejnou zelení. Do navrhované směny by byly zahrnuty pouze části pozemků
mimo chodník. Celková výměra všech shora uvedených pozemků, resp. jejich částí, činí 1.520
m2. Tyto pozemky jsou navrženy k převodu do vlastnictví města Tišnova. Společnost Němec
Jiří stavitel s.r.o. zajistí převod vlastnictví ke shora uvedeným pozemkům tak, aby jediným
vlastníkem těchto pozemků byla společnost.
Do vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o. je navržen převod části pozemku v k.ú.
Tišnov parc.č. 653/1 o výměře 376 m2 ve vlastnictví města Tišnova. Pozemek se nachází za
domy s pečovatelskou službou v ploše určené pro bydlení individuální. Dále je ze strany
města do směny navržena část pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 684/4 o výměře 797 m2.
Směňovaná část pozemku se nachází za penzionem v ploše, ve které se v souladu s platným
územním plánem a na základě zpracované územní studie předpokládá výstavba bytových
domů. Část pozemku parc.č. 684/4 bude směněna bez plochy, na které se nachází cesta.
Znaleckými posudky č. 4801-36/2020, č. 4871-106/2020 a č. 4908-143/2020 byly pozemky ve
vlastnictví města oceněny částkou 703.800 Kč a pozemky ve vlastnictví společnosti byly
oceněny částkou 836.000 Kč. Společnost Němec Jiří stavitel s.r.o. souhlasí s provedením
směny bez vyrovnání rozdílu v hodnotě směňovaných pozemků. Město tak nabývá pozemky
o výměře 1.520 m2 a společnost Němec Jiří stavitel s.r.o. nabývá pozemky o výměře 1.173
m 2.
Komise majetková Rady města Tišnova na svém zasedání dne 9. 11. 2020 doporučila Radě
města Tišnova schválit vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Tišnov, a to parc.č. 658/3 o
výměře 169 m2, parc.č. 658/4 o výměře 100 m2, parc.č. 659/3 o výměře 286 m2, parc.č. 662/3
o výměře 255 m2, parc.č. 662/6 o výměře 65 m2, parc.č. 662/7 o výměře 3 m2, parc.č. 664/8 o
výměře 2 m2, parc.č. 2466/113 o výměře 41 m2, části parc.č. 2466/286 o výměře 46 m2, části
parc.č. 2466/288 o výměře 17 m2, části parc.č. 2466/291 o výměře 23 m2, části parc.č.
2466/464 o výměře 35 m2, parc.č. 2466/507 o výměře 21 m2, parc.č. 2466/544 o výměře
11 m2, parc.č. 2466/585 o výměře 21 m2, parc.č. 2466/618 o výměře 79 m2, parc.č. 2466/681 o

výměře 57 m2, parc.č. 2466/684 o výměře 48 m2, parc.č. 2466/685 o výměře 6 m2, parc.č.
2466/688 o výměře 2 m2, parc.č. 2466/693 o výměře 17 m2, parc.č. 2466/695 o výměře 53 m2,
části parc.č. 2466/700 o výměře 84 m2 ve vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., se
sídlem v Brně, části parc.č. 2466/282 o výměře 27 m2, části parc.č. 2466/284 o výměře 27 m2,
části parc.č. 2466/562 o výměře 25 m2, ve vlastnictví Jiřího Němce, trvale bytem Tišnov, za
část parc.č. 653/1 o výměře 376 m2 a část parc.č. 684/4 o výměře 797 m2 ve vlastnictví města
Tišnov.
Rada města Tišnova na své schůzi dne 25. 11. 2020 schválila vyhlášení záměru směny
pozemků v k.ú. Tišnov dle doporučení Komise majetkové Rady města Tišnova ze dne 9. 11.
2020.
Záměr vyvěšen na úřední desce: 25. 11. 2020
Sňat bude bezprostředně před termínem zasedání zastupitelstva města, na kterém bude
směna pozemků schvalována.

Dne 20. 11. 2020 bylo na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno-venkov, zahájeno řízení pod č.j. V-18968/2020-703. Předmětem řízení je mimo jiné i
převod vlastnictví k částem pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 2466/282, parc.č. 2466/284 a
parc.č. 2466/562 ve vlastnictví J. N., trvale bytem T., do vlastnictví společnosti Němec Jiří
stavitel s.r.o. Protože vklad vlastnického práva k uvedeným částem pozemků pro
společnost Němec Jiří stavitel s.r.o. nebude s největší pravděpodobností proveden do
termínu zasedání zastupitelstva města, na kterém bude směna pozemků mezi městem
Tišnov a společností Němec Jiří stavitel s.r.o. schvalována, je v návrhu usnesení uvedena
podmínka k uzavření směnné smlouvy. Znění směnné smlouvy mezi městem a společností
respektuje stav, který vznikne vkladem směnné smlouvy mezi J. N., trvale bytem T. a
společností Němec Jiří stavitel s.r.o. do katastru nemovitostí.
Materiál bude projednán na schůzi Rady města Tišnova dne 9. 12. 2020.

Příloha č. 2

Směnná smlouva
uzavřená dle ust. § 2184 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi:
Město Tišnov, IČ: 00282707, DIČ: CZ00282707, se sídlem nám. Míru 111, Tišnov, PSČ 666 19
zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
na straně jedné jako „první směňující“
a
Němec Jiří stavitel s.r.o., IČ: 26957841, DIČ: CZ26957841, se sídlem v Brně, Vídeňská 149/125a, PSČ
619 00, zastoupena Jiřím Němcem, jednatelem společnosti,
na straně druhé jako „druhý směňující“
(společně také „smluvní strany“)

1.

2.

3.

4.

Čl. I.
Vlastnické vztahy
První směňující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 653/1 o výměře 918 m2,
druh pozemku orná půda a pozemku parc.č. 684/4 o výměře 1.176 m2, druh pozemku orná půda,
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Tišnov a k.ú. Tišnov, okres
Brno-venkov.
Druhý směňující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 658/3 o výměře 169 m2,
druh pozemku orná půda, pozemku parc.č. 658/4 o výměře 100 m2, druh pozemku orná půda,
pozemku parc.č. 659/3 o výměře 286 m2, druh pozemku orná půda, pozemku parc.č. 662/3
o výměře 255 m2, druh pozemku orná půda, pozemku parc.č. 662/6 o výměře 65 m2, druh
pozemku orná půda, pozemku parc.č. 662/7 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda, pozemku
parc.č. 664/8 o výměře 2 m2, druh pozemku zahrada, pozemku parc.č. 2466/113 o výměře 41 m2,
druh pozemku orná půda, pozemku parc.č. 2466/286 o výměře 284 m2, druh pozemku orná
půda, pozemku parc.č. 2466/507 o výměře 21 m2, druh pozemku orná půda, pozemku parc.č.
2466/544 o výměře 11 m2, druh pozemku orná půda, pozemku parc.č. 2466/585 o výměře 21 m2,
druh pozemku orná půda, pozemku parc.č. 2466/618 o výměře 79 m2, druh pozemku orná půda,
pozemku parc.č. 2466/681 o výměře 57 m2, druh pozemku orná půda, pozemku parc.č. 2466/684
o výměře 48 m2, druh pozemku orná půda, pozemku parc.č. 2466/685 o výměře 6 m2, druh
pozemku orná půda pozemku parc.č. 2466/688 o výměře 2 m2, druh pozemku orná půda,
pozemku parc.č. 2466/693 o výměře 17 m2, druh pozemku orná půda a pozemku parc.č.
2466/695 o výměře 53 m2, druh pozemku orná půda, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu
vlastnictví č. 4228 pro obec Tišnov a k.ú. Tišnov, okres Brno-venkov.
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2769-182/2020 ze dne 3. 11. 2020 byl
od pozemku parc.č. 653/1 oddělen díl o výměře 48 m2 označený novým parcelním číslem 653/5,
druh pozemku orná půda a díl o výměře 494 m2 označený novým parcelním číslem 653/6, druh
pozemku orná půda, vše v k.ú. Tišnov. Nová výměra pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 653/1
po oddělení shora uvedených dílů činí 376 m2.
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2758-227/2020 ze dne 26. 11. 2020 byl
od pozemku parc.č. 684/4 oddělen díl o výměře 797 m2 označený novým parcelním číslem
684/23, druh pozemku orná půda, vše v k.ú. Tišnov.

Směnná smlouva
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Čl. II.
Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou její účastníci směňují pozemky parc.č. 658/3 o výměře 169 m2, parc.č. 658/4
o výměře 100 m2, parc.č. 659/3 o výměře 286 m2, parc.č. 662/3 o výměře 255 m2, parc.č. 662/6
o výměře 65 m2, parc.č. 662/7 o výměře 3 m2, parc.č. 664/8 o výměře 2 m2, parc.č. 2466/113
o výměře 41 m2, parc.č. 2466/286 o výměře 284 m2, parc.č. 2466/507 o výměře 21 m2, parc.č.
2466/544 o výměře 11 m2, parc.č. 2466/585 o výměře 21 m2, parc.č. 2466/618 o výměře 79 m2,
parc.č. 2466/681 o výměře 57 m2, parc.č. 2466/684 o výměře 48 m2, parc.č. 2466/685 o výměře
6 m2, parc.č. 2466/688 o výměře 2 m2, parc.č. 2466/693 o výměře 17 m2, parc.č. 2466/695
o výměře 53 m2, parc.č. 2466/700 o výměře 148 m2, za pozemky parc.č. 653/1 o výměře 376 m2
a parc.č. 684/23 o výměře 797 m2, jak jsou uvedeny v čl. I., odst. 2,3 a 4 této smlouvy tak, že
pozemky parc.č. 658/3 o výměře 169 m2, parc.č. 658/4 o výměře 100 m2, parc.č. 659/3 o výměře
286 m2, parc.č. 662/3 o výměře 255 m2, parc.č. 662/6 o výměře 65 m2, parc.č. 662/7 o výměře
3 m2, parc.č. 664/8 o výměře 2 m2, parc.č. 2466/113 o výměře 41 m2, parc.č. 2466/286 o výměře
284 m2, parc.č. 2466/507 o výměře 21 m2, parc.č. 2466/544 o výměře 11 m2, parc.č. 2466/585
o výměře 21 m2, parc.č. 2466/618 o výměře 79 m2, parc.č. 2466/681 o výměře 57 m2, parc.č.
2466/684 o výměře 48 m2, parc.č. 2466/685 o výměře 6 m2, parc.č. 2466/688 o výměře 2 m2,
parc.č. 2466/693 o výměře 17 m2, parc.č. 2466/695 o výměře 53 m2 a parc.č. 2466/700 o výměře
148 m2 přijímá do svého vlastnictví první směňující a pozemky parc.č. 653/1 o výměře 376 m2
a parc.č. 684/23 o výměře 797 m2, přijímá do svého vlastnictví druhý směňující, vše v k.ú. Tišnov.
2. Hodnota pozemků, které nabývá první směňující činí dle znaleckých posudků č. 4801-36/2020 ze
dne 3. 3. 2020, č. 4871-106/2020 ze dne 25. 8. 2020 a č. 4908-143/2020 ze dne 3. 11. 2020 částku
836.000 Kč včetně DPH a hodnota pozemků, které nabývá druhý směňující, činí dle týchž
znaleckých posudků částku 703.800 Kč včetně DPH. Účastníci této smlouvy prohlašují, že rozdíl
v hodnotě směňovaných pozemků nebude doplacen a jsou tudíž z titulu směny pozemků podle
této smlouvy vzájemně vypořádáni.

Čl. III.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany prohlašují, že na směňovaných pozemcích neváznou dluhy, věcná břemena,
zástavní práva nebo jiné právní povinnosti vyjma věcného břemene zřízeného na základě
smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 2. 6. 2003, k tíži pozemku parc.č. 662/3 v k.ú. Tišnov,
věcného břemene zřízeného na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 26. 5. 2010,
k tíži pozemku parc.č. 2466/618 v k.ú. Tišnov, věcného břemene zřízeného na základě smlouvy
o zřízení věcného břemene ze dne 15. 12. 2015, k tíži pozemku parc.č. 2466/685 v k.ú. Tišnov,
věcného břemene zřízeného na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 16. 3. 2017,
k tíži pozemku parc.č. 2466/700 v k.ú. Tišnov, věcného břemene zřízeného na základě smlouvy
o zřízení věcného břemene ze dne 7. 3. 2017, k tíži pozemku parc.č. 2466/286 v k.ú. Tišnov,
věcného břemene zřízeného na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 7. 4. 2017,
k tíži pozemku parc.č. 2466/700 v k.ú. Tišnov, věcného břemene zřízeného na základě smlouvy
o zřízení věcného břemene ze dne 10. 4. 2017, k tíži pozemku parc.č. 2466/286 v k.ú. Tišnov,
věcného břemene zřízeného na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 28. 1. 2019,
k tíži pozemku parc.č. 2466/618 v k.ú. Tišnov, věcného břemene zřízeného na základě smlouvy
o zřízení věcného břemene ze dne 25. 1. 2019, k tíži pozemku parc.č. 2466/688 v k.ú. Tišnov,
věcného břemene zřízeného na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 27. 7. 2020,
k tíži pozemku parc.č. 659/3 v k.ú. Tišnov, věcného břemene zřízeného na základě smlouvy
o zřízení věcného břemene ze dne 26. 8. 2020, k tíži pozemku parc.č. 2466/688 v k.ú. Tišnov.
Druhý směňující dále prohlašuje, že proti němu není vedeno exekuční ani insolvenční řízení a
nemá evidovány nedoplatky na daních.
2. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že je jim stav směňovaných pozemků znám a že si
tyto pozemky řádně prohlédli.
Směnná smlouva
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3. Smluvní strany rovněž podpisem této smlouvy stvrzují, že se ve smyslu ust. § 980 až § 986 zákona
č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění seznámili s aktuálním stavem zápisů ve veřejném
seznamu, který je veden u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno-venkov a ve kterém jsou směňované nemovité věci zapsány a že proti nim nevznášejí žádné
námitky.
4. Smluvní strany se zavazují si odevzdat směňované nemovité věci v tom stavu, v jakém byly
v okamžiku uzavření této smlouvy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že vlastnictví k nemovité věci, kterou každý ze směňujících
směnou přijímá, nabývá až zápisem (vkladem) práv touto smlouvou nabytých do veřejného
seznamu vedeného příslušným katastrem nemovitostí. Smluvní strany se dohodly, že návrh
na vklad bude u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov,
podán bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy, a to prvním směňujícím.
6. V případě, že katastrální úřad vyzve navrhovatele k odstranění nedostatků návrhu na vklad práva
dle této smlouvy, zavazují se obě smluvní strany ve stanovené lhůtě katastrálním úřadem tyto
nedostatky odstranit.
7. V případě, že příslušný katastrální úřad návrh vkladu vlastnického práva zamítne nebo zastaví
řízení, zavazují se obě smluvní strany neodkladně odstranit nedostatky, pro které byl návrh
zamítnut nebo zastaveno řízení o povolení tohoto vkladu a podat nový návrh na povolení vkladu
práva dle této smlouvy.

1.

2.

3.
4.
5.

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
Oprávněný zástupce prvního směňujícího ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že z hlediska platnosti právního úkonu města byly
podmínky převodu vlastnického práva splněny. Záměr města směnit nemovitý majetek byl
vyvěšen na úřední desce města od 25. 11. 2020 do 14. 12. 2020 a dále podle ustanovení § 85
tohoto zákona byl převod vlastnického práva schválen na zasedání Zastupitelstva města Tišnova
č. ../2020 dne 14. 12. 2020, usnesením č. ZM/../../2020.
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Druhý směnující výslovně prohlašuje, že podpisem této smlouvy poskytuje souhlas se
zveřejněním plného textu této smlouvy.
Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.
Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana, a dále
jedno vyhotovení bude předáno s návrhem na vklad do katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

V Tišnově dne ………….

…………...............................………….
Bc. Jiří Dospíšil, starosta
za prvního směňujícího
Směnná smlouva

V Tišnově dne ....................

………………………………………….
Jiří Němec, jednatel společnosti
za druhého směňujícího

Strana 3 (celkem 3)

