
 

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
 

Jihomoravský kraj zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,    

o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a usnesením Rady Jihomoravského kraje  

č. 6650/19/R90 konané dne 11.03.2019 

 

z á m ě r    d a r o v á n í   
 

- pozemku p. č. 2019/1 ostatní plocha-zeleň, 

- pozemku p. č. 2019/19 ostatní plocha-ostatní komunikace, 

- pozemku p. č. 2019/20 zastavěná plocha a nádvoří, 

- pozemku p. č. 2019/21 ostatní plocha-jiná plocha, 

- částí pozemků oddělených geometrickým plánem č. 5210-530/2019, a to: 

- části pozemku p. č. 2017/1 o výměře 76 m2 nově označené jako pozemek p. č. 2017/47 

- části pozemku p. č. 2017/2 o výměře 260 m2 (díl „b“), části pozemku p. č. 2017/30       

o výměře 13 m2 (díl „a“), sloučených a nově označených jako pozemek p. č. 2017/48 

- části pozemku p. č. 2019/22 o výměře 2950 m2 nově označené jako pozemek              

p. č. 2019/45 

- části pozemku p. č. 2020/1 o výměře 56 m2 nově označené jako pozemek p. č. 2020/5, 

vše v k. ú. a obci Boskovice, 

 

z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví města Boskovice, IČO: 00 27 99 78,  

se sídlem Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice. 

 

Jedná se o pozemky, o jejichž bezúplatný převod požádalo město Boskovice za účelem 

vybudování sportovní haly. 

Darovací smlouva bude obsahovat závazek města vybudovat sportovní halu nejpozději do 

31.12.2025. V případě, že by v této lhůtě sportovní hala vybudována nebyla, zavazuje se 

obdarovaný převést pozemky na výzvu dárce bezúplatně zpět do jeho vlastnictví, a to 

nejpozději do 3 měsíců od doručení výzvy dárce. 

Dále bude darovací smlouva obsahovat ustanovení o zřízení budoucího bezúplatného věcného 

břemene užívání sportovní haly pro zajištění výuky žáků příspěvkové organizace 

Jihomoravského kraje.  

 

Bližší informace poskytne JUDr. Miroslava Hudcová, tel. č. 541652493,  

e-mail: hudcova.m@kr-jihomoravsky.cz. 

 

Uzavření darovací smlouvy podléhá schválení Zastupitelstva Jihomoravského kraje dle          

§ 36 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), v platném znění.  

 

Jihomoravský kraj si vyhrazuje právo zrušit záměr darování pozemků kdykoliv do rozhodnutí 

Zastupitelstva Jihomoravského kraje. 

 

 

                                                        Ing. Petr Beneš v. r. 

                                                        vedoucí odboru majetkového 

                                                           Krajského úřadu Jihomoravského kraje 


