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V M0m;ó

CESKA REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY
Olu-esí'rísouďvMostě rozíiodlsamosoudlgh'iíJUDr,#íariíšvecovouvevěci
žalobkyně:

Čcská republik;i - Ministcrstvo
životního
se sídlem Vršovicíá 65, IOO 10 Prah;i 10
zastoupena na z,ilďadědohody

prostřcďí,

IČ0 00164801

ze dnc 5.12.2014 Úřadem pm zasttipování

státti ve věcechmajetkovýcb
- pověřenou zaměstnankyníJUDr.Alenou
Hlad&ovou

- se sídlem: Rašínovo rxábřeží 390/42, 12800 Praiia 2

I.H.FARM

s.r.o., IČO 24761061

proti

žalované:

se sídlem Opletalova

1323/15,

110 00 Praha 1- NOV(

Město

zastoupená acivol<.itemJťJDr. Petren"iVoříškem, Ph,D., LL.M.
se sídlem Iřístavní
o:

tialirazcní

projevti

321/ 14, 170 00 Phiha 7

vťile
takto:

I,Sociďpodleust,S161 odst.3 z;'ik.č.99/1963st,,,tj. oběanskýsoudníř4d,nahraztijc proiev

zalnvané společnosti I,H.FARiVI, s.r,o., IC: 24761(,61, se sídlem: Opletalova 1323/15,
I10 00 í)iaha 1 - Nové Město, uzavřít
se žalobkyní Ceskou republikou - Ministerstvem
životního prostřeďí, IČ: 00164801, se sídlem: VršovicM 65, lOO 10 Praha 10, kupni smlotivu

vťilc

tolioto

znění:
KUPNÍ

SMLOUVA

Smluvní strany:
I,H.FARM,

s.r.o.

IC: 247 61 061
sc sídlem Opletalova

1323/ 15, 110 00 Ptaha 1-

Nové Město
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spoleěnost zapsanÁ vobchodnímrejstř'íku
172125
(dále jen,,ktipující")
a

Česká

-

reptiblika

Ministerstvo

živothí}io

vedenémMěstsk'n

soudemvPraze,

odďíl C, vložka

ptostřeďi

IČ: OOI 64 801
se sUlem Vďovick.i

65, 100 10 Praha IO

(dále jen,,kiipující")

sb,, občanskýz,ikoníkv platném
UzavírajípoďleustanoveníS 2128 a násl.zákonaě. 89/2012
znění následující
sm Io u v u

k u p n ň
I.
Prodávající

jako výluěnývlastn&

proďává kupujícímu

nemovitosti

uvedené včl. II této smlouvy

se všemi právy a povinnostmi (ďálejen ,,Předmět
s vešker%i součástmia příslušenstvím,
kupuje
Kupující tírnto od proďtvajícího
uvedenou v čl. JII smlouvy.
za luipní cenu
a
a příslušenstvím a se všerni pďvy a povinnostmi
přeďmět koupě s veškerými součástmi
cenu
a zavazuje se za předmět koupě zaplatit kupní
přijím;'i jej do svélio výlučného vlastnictví
uvedenou v ěl. III smlouvy,

koupě")

II.
Přeďmětem

koupě jsou násíeďující nemovitosti

a)'apoZe4
parc. č. 182/9,

prostor
výměra 16395 m2, ostatní plocha, ďobývací

parc, č. 182/36,
parc.

- pozernky:

ě.182/37,

výměra 2956 m2, ostatní plocha, jiná plocha
výměra 389 rn2 - voďru' plocha,

koryto vodníTho toku umě)é,

Ústeckýkra3,Katastrální pracoviště
zapsanév katastrunemovitostíu Katastrálníhoúřadupro
ffierní Jezeří,okresMost, obec Homí Jiřetín;
Most, na listu vlastnictvíě. 104 pro katastrální
č. 89se síďlemNeruďova957/7, 430
50/2019" ze ďne25.6.2019,vyhotovenéhoIng. JanouSasovou,
tohoto rozsudku:
součástí
který)e neďílriou
O1 Chomutov (dále jen,,GP ě. 85-50/2019"),
po:zemku
plocha,vznilďýrozďěleruIm
parc, č. 182/52, v%ěr;'i Í4494 tn2, ostatníp]ocha, jiná
parc.č. 182/4 v k.á,Jezeřína základěGP ě. 89-50/2019;
pozemku
mzdělením
m2, ostatní plocha, jiná plocha, vzniklý

b)-pozernky

vzniklé na zák]adě,,Geometrického

plánu

pro průběh hranice určené soudem

225

parc.ě.182/53,

výměra

parc.č, 182/56,

výměra 14 m2, ostatní

parc.č. 182/57,

výměri

GP č. 89-50/2019;
parc.č,182/30v kťi, Jezeří na zálďaďě
parc.
vzniklý rozdělenímpozernku
parc,ě.182/55,v%ěri 2112m2, ostatníplocha, jiná plocha,
ě.182/33 v kú. Jezeřína záklaďěGP č. 89-50/2019;
parc. č.
plocha, jin;'t plocha, vzniklý rozdělením pozemku
182/39 v k.ů.Jezeřína základěGP č. 89-50/2019;
845 m2, ostatní plocha, jiná plocha, vzniklý

182/38 v k.ú.Jezeřína zák)aděGP č. 89-50/2019;

S]io«lu s prvopísem

povrzuje

ťlau'ia Fiš1mv6.

rozdělením

pozemku

parc,

ě.
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parc,č. 182/58, výměra 835319 m2, lesní pozemek, vzniklý rozďělením pozemkxi parc,
ě. 182/50
v kú, Jezeřínazákladě
GP ě. 89-50/2019,
Proďávající neposkyt.uje kupcijícímu žádnou zárultu, zajištění
nebo pMslib ohledně jakosti
předměti koupě; kupující se o stavu předmětu koupě před izavřenín'i této smlouvy
dostatečně
infotmoval. Prodávající zároveň neodpovíd;'i za yady, které mÁ předmět koupě v ďobě
přechoďu
nebezpečí škody na kupujícffio, - i když se vada stane
zjemou
až po této době,

III.
Kupní cena Činí Část!ui ve výši 13 440 334,60 Kč (slovy: třináct milionů ětyřista
čt'yřicet tisíc
ďista třicet čtyři konm ěeských a šedes;4t haléřč'i). Kupní cena nepodléhá DPH, Rozdělení
kupní
cenymezi
jednotlivé pozemkyt'vořícípředmětkoupě
je následující:
parc. ě, 182/9

ktipní cena

parc. č. 182/36

kupní cena

45 522,40 KČ

parc. č. 182/37

kupní cena

5 990,60 Kě

parc, č. 182/52

kupní cena

parc.č.182/53

kupní cena

parc,č.182/55

kupní cena

32 524,80 Kč
215,60 Kě

parc,č.

182/56

kupní cena

parc.č.

182/57

kupní cena

patt.č.

182/58

kupní cena

celkem

252 483

KČ

223 207,60 KČ
3 465

13 013

Kč

Kě

12 863 912,60 KČ
13 440 334,60 KČ

Viastničké pr"vo kpředmětu koupě nabývá kupující zápisem do veřejného seznamu
(katastru
nemovitostí), Kupující
se zavazuje zaplatit kupní cenu nejpozději do 30 dnů ode dne tohoto
žápiSu,
I"'Mvrh na zápis vkladu vlastnického práva k přeďmětu koupě podá u Kat.istr.ílního
ťiřadu pro
Ústecký kraj, KatastÁlní pracoviště Most kupující, a to do 30 díiů od nabytí pr,'ivní
moci tolioto
rozsuďku, kterým byla na}'ii,izena vůle prodávajícího.
IV.
Smluvní stiny prolilašují, že s obsahem smlouvy
projevem jejicb vážné a svobodné vůle.

proďtvající

Sl'iodu s prvopiscm potvrz.ujc I-L'ina Fišková.

souhíasí a že tato

smlouva je shodnýtn

kupující
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Shodu s prvopiscm potvmije

Hana Fíškov;t.
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S)iodu s ýrvopiscm potvrztijc ťlina

Piškov.í.
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SIIO(ILIs prvopisem potvriuic I-lina FiškovÁ.
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Sliodu s

pi'vopiscm

potvry.uje I-k'ina Fíšková.
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Shodu s prvopisem

potvrzujcIIana

Fišková.
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Shoďu

s prvopiscrn

porvry.ujc

l l'tna Fiškov:i.
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Sllo(lll s lirvopisein pcnvi-z.ujeH.'ina l'išková.

Il
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Sliodu s prvopisempotvi-ztiieIííia FÍ!'koV.'l.
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Sliodu s px'vopisem povrz.ujcIIana

Fišková.
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Sliodi s

prsíopiscm

povrzujc

ť{ana Fíšková.
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Shoďu s prvopisem liovrz.ujc IIana Fiškov.í.
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Shodti s piavopiscm potvrxtije I ran.i Fíšková.
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Shoďus lirvopíscm lúvr,itíjc liana Fiškov
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