
MěÚ Ústi nad Orlicí
Doručeno: 08.03,2019 1 3:20:53

Město Ústí nad Orlici Č. j.:MUUO/7655/2019/SMM/
nsty: 1 přňohy: c) Hst.pří\oh: O

Městský úřad aruh přIloh:
8p,znak: SK.znak/lhůta:

Il Ill
Sychrova 16

U

562 01 Ústí nad Orlicí ""t 'vp19j 003ur

08.03.2019

Dle zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacim,žádám o poskytnutí těchto
informaci-

1/Veškeré informace k parcele 2413 výměra 916 m2.Typ parcely:parcela katastru
nemovitostÍ,v|astník :Město Ústi nad Orlici Sychrova 16 562 01 Ústi nad Orlici, číslo LV
10001.

a/potklady k prodeji části parcely

b/rozhodnuti rady ,zastupitelstva k prodeji části této parcely

c/znalecké posudky

d/uskutečněni prodeje a vše co s touto parcelou je spojeno /např,kdo podal žádost na
prodej ,nebo koupi parcely atd/

2/Veškeré informace k nově vzniklé parcele 74/3/ZM/2019MPO/ -Kupní smlouva-prodej
p.p.č.2413/5 vk.ú. Ústinad Or|ici

a/podklady ke koupi

b/znalecké posudky

c/veškera rozhosnutí rady města,zastupitelstva ,zaznam hlasováni

1

ustivp19j003ur
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Á Město Ústí nad Orlici
l O

Eg majetkoprávní odbor

Vaše č.j.:
Ze dne: 08.03.2019

Naše č.j.: MUUO/7655/2019/MPO/pk
Číslo spisu: 4334/2018
Poč. listů: 1
Poč. příloh: 12
Poč. lis. př.: 23

Vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Datum:
Místo:

Polakovičová Eva
465 514 262
polakovicova@muuo.cz
12.03.2019
Ústí nad Orlici

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

v příloze tohoto dopisu Vám zasíláme informace k prodeji části p.p.č. 2413 v k.ú. Ústí nad OrlicI. Pro
informaci uvádíme, Že prodej části p.p.č. 2413 v k.ú. Ústi nad Orlici je prodej p.p.č. 2413/5 v k.ú. Ústí
nad Orlicí, který byl oddělen na základě geometrického plánu Č. 2813-106/2018.

S pozdravem

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
tel.: +420 465 514 Ill email: podatelna@muuo.cz
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg



Informace o pozemku l Nahlížení do katastru nemovitostí Stránka č. l z 1

Informace o pozemku

Parcelní ČÍslo: 2413ň

Obec: Ústí nad Orlíci j579891]t'

Katastrálni území: Ústí nad Orlicí j775274'|

ČIslo LV: 10QQ1

výměra [m']: 916

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapový list: DKM

Určeni výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha
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Vlastníci, jiní oprávnění
! . , .. .. , ,

,! V|astn|cke pravo
,i Město Ústi nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústi nad Orlicí

Podíl

-_.-_I
Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno chůze a jízdy

,

Jiné zápisy
""' !:::Pěn, výměr obnovou operátu

:

- -- ------ ------ . .. ----. -- .-- _ _ _. ._ .- l

: ŘÍzenÍ, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
objekt je dotčen změnou právního vztahu: V-l974/2019,

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro i'ardubický krqj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Orlick'

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.03.2019 16:00:02.

© 2004 - 2019 ¢eSkÝ úřad zemřměřický a Pod sĹ(j[i3těm ISOQ/S, Kpbylisy, 18211 práha Sň
podáni urČená katastrálním úřadům a pracovištim zasÍĹejte přímo na.ie:ich adresw.

Verze aplikace: 5.5.5 build O

https://nahlizenidokn.cuZk.cdZobrazObjekt.aspx?encrypted=_ybYczcv-EQRDjNw70i... 11.3.2019



Usnesení RM 27.8.2018 Stránka č. l z l
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RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
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USNESENÍ
126. schůze Rady města Ústi nad Orlici

konané dne 27.8.2018

ČÍslo usneseni: 3108/126/RM/2018

Mpoj22 - Záměr prodeje i$ásti p. p. Č. 2413 v k.ú. ÚSti nad Orlici

I. Rada města schvaluje
záměr prodeje Části p.p.č. 2413 v k.ú. Ústí nad órlicÍ na základě žádosti

, dle přílohy k usnesení RM

II. Rada města ukládá

1. Evěš Polakovičové

1.1. zajistit zveřejněni záměru prodeje na úřední desce v daném termínu

Termin: 31.8.2018

výsledek hlasování
Pro: 8 Proti: O Nehlasoval: 1 ZdrŽel se: O Usneseni bylo: PŘIJATO

Vytvořeno dne 3.9.2018 8:33:18

httP://l72.16.2.159:8080/wg/sewice?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 11.3.2019



"T'

Návrh usneseni RM 27.8.2018 Stránka č. l z 2

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

j|j
NÁVRH USNESENÍ

126. schůze Rady města Ústi nad Orlicí

konané dne 27.8.2018

MPO/22 - Záměr prodeje Části p. p. č. 2413 v k.ú. Ústi nad Orlicí

II. Rada města ukládá

1. Evě PolakoviČové

1.1. zajistit zveřejněni záměru prodeje na úřední desce v daném termínu

Termín: 31.8.2018

Předkladatel:

Zpracovatel:

Materiál projednán:

vyjádření:

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání:

Eva Polakovičová

Eva Polakovičová, Město Ústi nad OrlicI

s místostarostou města Matoušem pořickým

SouhlasIm

00:05

Text důvodové zprávy:
Město ústi nad Orlici je vlastníkem p.p.č. 2413 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 916 m',

O prodej Části P.P.Č. 2413 o výměře 700 m2 požádali za účelem sceleni pozemků spoluvlastnÍci sousedních

parče
Kupní cena je stanovena zna čem Ing. u o fem Jungerem. Cena obvyklá v místě a čase je 100 Kč/m2,
Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor Životního prostředí nemají připomínek.
Žadatelé maj' s městem vyrovnané finačni vztahy ve lhůtě sp|atnostl.

" http://l72. 16.2.1 5 9:8080/wgj/servicepactiQn=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.'l"isk 11.3.2019



Návrh usnesení RM 27.8.2018 Stránka č. 2 z 2
m

tb

Materiál obsahuje: Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán (Veřejná)
Příloha - Stanovení ceny obvyklé (veřejná)
Příloha - Žádost o prodej (veřejná)

Přizváni:

hŮp://l72,16,2.l59:8080/wG/service?action=cz.vera.web.sewer.action.tisk.novy.Tisk 11.3.2019



,l Usneseni RM 17.9.2018
Stránka č. l z l

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
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USNESENÍ
128. schůze Rady města Ústí nad Orlicí

konané dne 17.9.2018

ČÍslo usnesení: 3161/128/RM/2018

MPQ/4 - Kupní smlouva - prodej p. p. Č. 2413/5 v k.ú. Ústí naQ QrliCi

II. Rada města ukládá

1. Evě Polakovičové

1.1. předložit smlouvu k projednáni zastupitelstvu města

Termin: 24,9.2018

výsledek hlasování
Pro: 8 Proti: O Nehlasoval: 1 Zdržel se: O Usnesení bylo: PŘIJATO

Vytvořeno dne 19.9,2018 13:43:46

http://172.16.2.159:8080/wĎ/sewice?action=cz.vera.web.server.action.tisk.noW.Tisk 11.3.2019



Návrh usnesení RM 17.9.2018 Stránka č. l z 2

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
["""""í "
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NÁVRH USNESENÍ
128. schůze Rady města Ústí nad Orlici

konané dne 17.9.2018

MPO/4 - Kupní smlouva - prodej p. p. č. 2413/5 v k.ú. Ústí nad Orlici

II. Rada města ukládá

1. Evě PolakoviČové

1.1. předložit smlouvu k projednání zastupitelstvu města

Termín: 24.9.2018

Předkladatel:

Zpracovatel:

Materiál projednán:

Vyjádření:

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání:

Eva PolakoviČová

Eva Polakovičová, Město Ústi nad OrlicÍ

s místostarostou města Matoušem pořickým

Souhlasim

00:05

Text důvodové zprávy:
Město Ústí nad OrlicI je vlastníkem p.p.č. 2413 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 916 m'.

O prodej Části p.p.č. 2413 o výměře 700 m' požádali za účelem scelení pozemků spoluvlastnÍci sousedních
parcel
Kupní cena je stanovena znalcem Ing. Rudolfem jungerem. Cena obvyklá v místě a čase je 100 KČ/mŽ
Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí nemají připomínek.

http://l 72.16.2. l 59:8080/%/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.noW.Tisk 11.3.2019



Návrh usneseni RM 17.9.2018 Stránka č. 2 z 2
C

Žadatelé maji s městem vyrovnané f naČn" vztahy ve lhůtě splatnost

Materiál obsahuje: Příloha - Katastrálni mapa (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán (veřejná)
Příloha - Stanoveni ceny obvyklé (veřejná)
Příloha Žádost o prodej (veřejná)
Příloha - Kupní smlouva (Veřejná)

Přizváni:
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http://172.16.2.l59:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 11.3.2019



Usnesení ZM 24.9.2018 Stránka č. l z 1
l

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
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USNESENÍ
24. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

konaného dne 24.9.2018

F
L-Cislo usneseni: , f ,:'

MPO/11 - KupnÍ smlouva - prodej p. p. Č. 2413/5 v k.ú. Ústí nad QrlicÍ

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Polakovičové

1.1. zajistit uzavřeni smlouvy v daném termínu

Termín: 31.10.2018

výsledek hlasování

Pro: Proti: Nehlasoval:

Vytvořeno dne 27.9.2018 7:10:26

Zdržel se: Usneseni bylo:

httP://l72.l6.2.l59:8080/wä/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.noW.Tisk 11.3.2019



Návrh usnesení ZM 24.9.2018 Stránka č. l z 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

'\j,)i.":/

NÁVRH USNESENÍ
24. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

konaného dne 24.9.2018

MPO/11 - Kupní smlouva - prodej p. p. č. 2413/5 v k.ú. Ústí nad OrliCÍ

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Polakovičové

1.1. zajistit uzavřeni smlouvy v daném terminu

Termín: 31.10.2018

Předkladatel:

Zpracovatel:

Materiál projednán:

vyjádření:

Eva Polakovičová

Eva Polakovičová, Město Ústí nad OrlicI

v Radě města Ústí nad Or|icí

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.
Projednáno v radě města dne 17.09.2018 usnesením č.
3161/128/RM/2018.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:
Město Ústi nad Orlicí je vlastníkem p.p,č. 2413 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 916 m',
o prodej Části p.p.č. 2413 o výměře 700 m' požádali za účelem scelení pozemků spduvlastníci soúsedních
parcel

http://l 72.16.2. l59:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 11.3.2019



Návrh usneseni ZM 24.9.2018 Stránka č. 2 z 2
e

KupnÍ cena je stanovena znalcem Ing. Rudolfem Jungerem ve výši ceny obvyklé 70,000 KČ, tj. 100 Kč/m',
Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor Životního prostředí nemají připomínek.
V

žadatelé mají s městem vyrovnané finačni vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Katastrální mapa (veřejná)
Příloha - Geometrický plán (Veřejná)
Příloha - Stanoveni ceny obvyklé (Veřejná)
Příloha - Kupní smlouva (veřejná)

Přizváni:

http://172j6.2.159:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 11.3.2019



Usnesení ZM 11.2.2019 Stránka č. l z l
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
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USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlici

konaného dne 11.2.2019

Číslo usnesení: 74/3/ZM/2019

MPO/9 - Kupní smk?uva - prodej p. p. č. 2413/5 v k.ú. Ústí nad Qrlici

II. Zastupitelstvo města ukládá

1, Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi

1.1. zajistit uzavřeni kupní smlouvy v daném terminu

Termín: 31.3.2019

výsledek hlasování
Pro: 22 Proti: O Nehlasoval: 2 Zdržel se: 3 Usneseni bylo: PŘIJATO

Vytvořeno dne 13.2,2019 15:11:18

hup://l72.l6.2.l59:8080/wg/sewice'?action=cz.vera.web.server.action.tisk.noW.Tisk 11.3.2019



Návrh usneseni ZM 11.2.2019 Stránka č. l z 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

)'"""J.'í'jf'
NÁVRH USNESENÍ

3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

konaného dne 11.2.2019

MPO/9 - Kupní smlouva - prodej p. p. č. 2413/5 v k.ú. Ústi nad Orlici

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi

1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy v daném terminu

Termin: 31.3.2019

Předkladatel:

Zpracovatel:

Materiál projednán:

Vyjádřeni:

Mgr. Přemysl Šťovíček

Eva Polakovičová, Město Ústi nad Orlici

v Radě města Ústí nad Orlici

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usneseni.
Projednáno v radě města dne 17,09,2018 usnesením č.
3161/128/RM/2018.

Na vědomi:

Předpok|ádaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:
Město Ústí nad OrlicÍ je vlastníkem p.p.č. 2413 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 916 m',

O prodej části . .Č, 2413 o 'měře 700 m2 oŽádali za účelem scelení pozemků spoluvlastnÍci sousedních
parcel

http://l72.16.2.159:8080/wg/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 11.3.2019



Návrh usneseni ZM l 1.2.2019 Stránka Č. 2 z 2

Na základě oddě|ovacího geometrického plánu č. 2813-106/2018 se jedná o prodej nově odděleného p.p.č.
2413/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 700 m2 v k.ú. Ústi nad OrlicÍ.
Kupní cena je stanovena znalcem Ing. Rudolfem Jungerem ve výši ceny obvýklé 70.000 KČ, tj. 100 KČ/m2,
Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor Životního prostředí nemají připomínek.
Žadatelé maj' s městem výrovnané f načn' vztahy ve hůtě sp atnost.
Návrh usneseni byl předložen na jednání zastupitelstva města dne 24.09.2018. Na návrh Mgr. Holubáře byl
tento návrh usnesení stažen z programu z důvodu návrhu na jednání o směně pozemků za pozemky pro
výsadbu aleje u letiště.

Materiál obsahuje: Příloha - Katastrálni mapa (Veřejná)
Příloha - Informační mapa s pozemky ve vlastnictví města (veřejná)
Příloha - Kupní smlouva (veřejná)
Příloha - Geometrický plán (veřejná)
Příloha - Stanovení ceny obvyklé (Veřejná)

Přizváni:

http://l72.16.2.1 59:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 11.3.2019
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o Město Ústí nad Orlicí
~ majetkoprávni odbor

Vaše č.jd
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/28111/2018/MpO/pk
ČÍSĹq spisu: 4334/2018
PoČ. listů: 1
Poč, pří!oh: O
Poč. lis. př.: O

Vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Datum:
Místo:

PolakoviČová Eva
465 514 262
polakovicova@ muuo.cz
29.08,2018
Ústí nad Orlicí

Záměr prodeje části p.p.č. 2413 v k.ú. Ústi nad Orlicí

Město Ústi nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje Části p.p.č. 2413 v k.ú. Ústi nad Orlicí, který byl
schválen Radou města Ústi nad Orlicí dne 27.08.2018 usnesením č. 3108/126/RM/2018.
Jedná se o záměr prodeje z důvodu scelení pozemků sousedního vlastníka.
BližšIinformace o tomto záměru Vám sdělí Městský úřad Ústí nad Orlici - majetkoprávní odbor.
Vyřizuje: p. Polakovičová (tel. 465 514 262, polakovi@muuo.cz)

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí jČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
tel.: +420465 514 Ill email: podatelna@muuo.cz
ľax: +420 465 525 563 web: http://www,us[inador]jci.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-4206!1/0100
ID datové schránky: bxcbwing
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav
Dzrwbeni Výměra pamely [Yuh pQzěMcu Otnačoni výmě'a pa«ety Druh pozomku Typ stavoy Způs, Porovnáni 3tävern eweonce právntm vzlahů
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GEOMETRICKÝ PLÁN CNm·wkký pIán Qvčřif iůcdf Qp":n"ý um'mUický iMcnýr: St·jnopá Uře&ě éměhcký rUenýr:
.

pro Jméno, přijmccú: JmCm, přijm
rozdčlenl pQzemku ¢9io pQbZky scznum Clsĺo poioUy ·cuµmu uitdU ": '-'-";"

ícmčmčřickych ŔhaýrŮ- 1259/95 äůcr.ýrů " '" " .d '·-·.

d-- 23.dubna 2018 Člsb. 124/2018 O 4 "05" 'L\J\8 Čisb
Náktilomll a přcs,mä odpovídá právním ptcdp:sům ' Tmo sL¢)ňopu odj»vldá plánu v clcktronc'ké'

v dokumenúm kmsuálnM ůtidu

Vyhotovitel: Kmscrální ůřul »ouhlw1 s ocWlovbMm pared. (hútni stejnopisu qu.v Iis:inné pmme

P ' ' '

Tvardkova l 191
562 DI Ústi nad Orlici

Čislcplánu: 28)3·i06/20!8

Okres: ŮSŮ nad Orlicí KÚ pro pardubiCký kraj

Obec. Ůsů nad Orhcl

Kat úzanl: Ůsu nad Orlici - l 01 -
Mapoyý list' DKM, Úsľl nad Odicl 1-6/21 2018.05.03 15:40:27 CEST

pozemků bjU poskytnuw motňo¶
scuÁcúL se v Lméníi S průbčhcm unbovuvýcb nových hmNc,
ktcrt byty omčmy způsobem.

viz seznam souřadnic
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Seznam 6ouřadnic (S-JTSK)

Číslo bodu Souřadnice pro zápis do KN
Y X Kód Kv

k.ú. Ústí nad Orlicí (775274)
1916 -4 603425.62 1072400.24 3 kc,1 i k
1916-6 603411. 64 1072395 .29 3 kcňík
1916-7 603408 .08 1072394 .03 3 koj Ĺ k.
2075-1 603402.05 1072391.90 3 kďl Ik

Dočasná stabilizace §91 odst.6 dle katasu"á1ní vyhľákky Č. 357/2013 Sb.
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?ůb49: o MěU Ústí nad O,,c
Doíučeno 13 08,2018 10:35'18

Město Ustľ nad Orlicí, Majetkoprávní odbor č.j .MUUO/'26321/2018/MPO/
l|sty: pň|c.)i7y: 7 iist.příloh: 7

Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí druh přiior:-
S p znať: Sk..znaŘ/'|hůta:

·'"""°'"""'"'""""···········································0··.0.00.........0.. už t (30cpz

ŽÁDOST O PRODEJ POZEMKU ( vlastníkem je Město Ústí nad Orlicí)
,L" /;{"'

,." ě;',q,; :' ,/:ť·""
;Níže uvedená žádá o prodej

A. Fyzická osoba:

¶

žádám o prodej do vlastnictví následujících kupujících:

Přesné označení požadované nemovitosti:
katastrální území: Ústí nad Orlicí,
číslo parcely: 2413/5, výměra 700 m2.

Důvod žádosti: scelení sousedících parcel 806/9 a 814/1 jejichž jsme majitelé.

Přílohy: odhad nemovitosti, geometrický plán.

V Ústí nad Orlicí 13.8.2018

ustivp18j00cpz
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ING. JUNGER RUDOLF
znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví — stavby obytné

Benátky 138, Litomyšl 570 OL

Věc : Obvyklá cena ke dni 29.6.2018

Sděluji Vám, že jsem znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Hradci
Králové ze dne 18.12.1991, č.j. Spr. 1975/91 pro základní obor Ekonomika odvětví stavby a odhady
nemovitostí a stavebnictví odvětvi stavby obytné. Certifikovaným odhadcem jsem od roku 2013.

Na základě Vaší objednávky jsem dne 29.6.2018 na'vštivil nově oddělenou pozemkovou
parcelu č. 2413/5 v katastrálním území a obci Ústí nad Orlicí. Pozemek o výměře 700 m2 byl '
odělen geometrickým plánem č. zakázkové 2813-106/2018. Jedná se o nezpevněnou cestu.

Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě
obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku
v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do
její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo
kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně
prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se
rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a
kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající
z osobního vztahu k nim. V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitých
věcí na trhu, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitých věcí srovnatelných svým
charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu
nemovitých věcí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří,
sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitých věcí.

Obvyklá cena byla konzultována s realitnímu kancelářemi regionu a bylo konstatováno, že
obvyklá cena pozemku p.č. 2413/5 v katastrálním území a obci Ústí nad Orlicí činí : -

70 00Q,00 Kč

Slovy : sedmdesáttisíc Korun českých

íříG. RUDOLF JUNGER
zralec 2 ciborlj ekoncmika,
ccm a l:'!:i"iady r!ernov!tostí, .1.
staí'"¢:brjictvi - stavby obytné nger u olf

DI .: CZ6110241P9a

telefon/fax mobil e-mail IČO
461 612788-9 602 434 033 ' Junger@lit.cz 11106727

DIČ
CZ6110241984

Bankovní spojení, číslo účtu
KB Litomyšl, 347049-591/0100
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KUPNĹSMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujicich zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve zněnipozdějšich předpisů

SMLUVNÍSTRANY
PRODÁVAjÍCÍ:
Město Ústí nad Orlici
ič: 00279676
se sídlem Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlici
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústi nad OrlicI
číslo Účtu: 19-420611/0100
jako ,,prodávájící" '

,

'&

L

čí

.

a
'i"
;

{prodávajÍcÍ a kupujkí společně rovněž jako ,,smluvní strany")

||.

2.1. prodávající je vlastníkem p.p.č. 2413 o výměře 916 m' v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí. Na základě
geometrického plánu č. 2813-106/2018, vyhotoveného GEODEZIE,
s.r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, byl z uvedeného pozemku oddělen p.p.č, 2413/5
o výměře 700 m' v obci a k.ú. Ústí nad Orlici. Geometrický plán Č. 2813-106/2018 je nedílnou
součástí této srn louvy.

[DU] Ústí nad Orhcí
strana 1/3
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3.1. prodávající prodává a do vlastnictví kupujícIho, každému podílem uvedeným v záhlaví této
smlouvy, odevzdává p.p.č. 2413/5 v obci a k.ú. Ústi nad Orlicí, uvedený v ČI. íl. této smlouvy.
Kupující je obeznámen se stavem prodávané nemovité věci a nemovitou věc v tomto stavu do
svého vlastnictví přijímá.

'\

1

lV.
4.1. Kupní cena byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 70,000 KČ (slovy: Sedmdesát tisíc korun

českých).

4.2. Tato Částka bude kupujÍcÍm uhrazena na účet prodávajÍcÍho u Komerční banky, a.s. v Ústi nad
Orlicí, Č. účtu 19-420611/0100, VS 9032000740 nejpozději do 30 dnů od podpisu této kupní
smlouvy.

4.3, Nezaplatí-ii kupujÍcÍ kupní cenu ve shora uvedeném terminu, zavazuje se uhradit prodávajícímu
zákonný úrok z prodlení z kupní ceny za každý den prodlení. V tomto případě nebude
prodávajicím podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti na Katastrální
úřad pro pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústi nad Orlici na nemovitou věc uvedenou
v této kupní smlouvě do doby zaplacení kupní ceny a úroků z prodlení. prodávajÍcÍ má právo
odstoupit od této smlouvy, pokud kupujíc|' nesplní svůj závazek k úhradě kupní ceny podle
podmínek této smlouvy, a to ani v přiměřené náhradnílhůtě 7 kalendářních dnů.

V.
5.1. prodávajIcí prohlašuje, že na prodávané nemovité věci neváznou dluhy, věcná břemena ani jiné

právni povinnosti. Na stávajicím p.p,č. 2413 v k.ú, Ústi nad Orlici jsou zřízena věcná břemena ve
prospěch společnosti STOP.SHOP. Ústí nad Orlicí s.r.o. spočivajicí v služebnosti dešťové
kanalizace a služebnosti chůze a jízdy. Tato věcná břemena se nedotýkají nově vzniklého p.p.č.
2413/5 v k.ú. Ústí nad Orlici, který je předmětem prodeje.

VI.
6.1. Záměr prodeje nemovité věci uvedené v této smlouvě byl Městem Ústí nad OrIicí zveřejněn na

úřední desce od 30.08.2018 do 24.09.2018. V téže době byl záměr rovněž zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Města Ústí nad Orlici ve složce ,,úřední
deska". Smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Orlici na základě ustanovení § 85
zákona č, 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, dne 11.02.2019
usnesením č. 74/3/ZM/2019.

VIl,
7.1. Náklady spojené se sepsáním a úplným provedením této smlouvy nese každá smluvní strana

samostatně. Poplatníkem daně z nabyti nemovitých věci je smluvní strana stanoveriá přÍs|Ušným
právním předpisem. Správní poplatek za rozhodnutí o vkladu vlastnického práva 'do katastru
nemovitostí zaplatí kupující.

[OU] Ústi nad Orlici strana 2/3
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Vlll.
8.1. Tato smlouva je platná dnem podpisu všemi účastníky.

8,2. prodávajícI informuje kupujlciho, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.

8.3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti originálech, pro kupujicího tři vyhotovení, pro prodávajícího
dvě vyhotoveni a jedno vyhotovení pro katastrálni úřad.

8.4. KupujÍcÍsouhlasjse zpracováním a uchováním svých osobních údajů prodávajÍcÍm. Tento souhlas
poskytuje na dobu 10 let a současně se zavazuje, že po tuto dobu souhlas se zpracováním svých
údajů neodvolá.

8.5. Účastnici smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašuji, že byla sepsána na základě jejich pravé,
vážné a svobodné vůle bez útisku a na důkaz toho připojujIsvé podpisy.

V Ústínad Orlicí, dne· 2 6 -02" 2019 V Ústí nad OrlicI, dne: 18.02.2019

p r Hájek
s rosta města

ěš TO",
'\,

L

S

[OU] Ústínad Orlici strana 3/3



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav Nový stav

Označeni Výmé'a parcaly Dmh pozermu Oznečen' Výměra pačcely Druh pozemW Typ StěvČ?Y Zpús. Porovnáni Gé davem prámicn vrtaní
počemkv pozerNu určení Cil pEecházi z pozemku Či6lo kstu 'jýcrěra diiu Označoni

psIe Ci$Wm , Způsob vytAni pam. čislom , Způsob vyOiti způsou vyuiili výmě' označenéhc v vlastntdvi , dílu
' . ' katas(ru dřivéjb poz :ha : m' ha : m? ha · m

nemovstosú 0videná
i

2413 g 16 ,=, 2413/5 7 ' 00 O 2413 10001 , 7 t 00
2413/6 2 ' 16 2 2413 10001 : 2: 16

. , , j'ná9 16 9 16 ' ,

ri

rGEOMETRICKÝ PLAN G«'m«ňcký plán ověřil útcdně oprávnčůý mknýr: S@opá Ovětů úkdoě oprávněný uměmťřickg in}.en,r

pro Jmáio. Jmáia F'

· "7 ..
rozdělení pozemku ČEslo pobúy scmamu ůfcdnč ásb pobEky s'nymu utcdnč upravnčnýc]'

l y · Z "zmiCmťtickýdô 1259/9$ zcmcmáických ähnyrú l V " "" l · <'

'kc 23 dubna 2018 Cam 124/2()18 Da, O 4 "U5'""Z0\8 čisw Ry&'y
o ďpOridi µávnim přcdpsůn· 1cmo acjQa phúíu v Aumemu

v dohmmem kmuu'áhiM uKdu
Vyhotovixd: Katastrá.h[ Uu9 muhlasfs pnrcd. OWed Aejnopim " ámyy ba¢inně podúbě.

J : ", s.r O. , 'd.
Tvardkova l 191

562 01 Ústi nad Orlicí
Číslo plánu: 28!3-106/2018 l

Okres: Ú$ti nad Orhci KÚ pro pardubický k'aj l
Obec: Ústi nad Orlici KP Ustľ nad Orlici
Kat území- Usti nad Orlici

\

FapovýĹist. DKM, Ústi nad O:hcl ]-.6/21 2018.05,03 15:40:27 CEST
--... ... .. -vImn&ům pomnku byb poŮytmta moZncm

xuíänjl Be v LčrCnu s pnj&cm mvthovwych ncwych hrmřc,
kme byty zpúsobcm:

viz seznam souřadnic
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Seznam souřadnic {S-JTSK)
Číslo bodu Souřadnice pro zápis do KN

Y X Kód Kv. poznámka
k,ú. Ústí nad Orlicí

1916-4 603425.62
1916-6 603411.64
1916-7 603408.08
2075-1 603402.05

(775274)
1072400.24 3 kolík
].0°72395.29 3 kolík
1072394.03 3 kolík
1072391.90 3 kolík

Dočasná stabilizace §91 od6t.6 dle kata6trälní vyhlášky Č.35'7/2013 Sb.
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