
olrec vítkovice
IČo: ooz 76 260
Vítkovice 243

512 38 Vítkovice v Krkorrošícl-r

zveřejňuje

ve snryslu ustirnovetlí §.]9 odst. 1 zákorrač. 128/2000 Sb.. o obcíclr. ve znění pozclějšíclr předpisťl

l) záměr uzavř,ení dohody o narovnání o navrácení nenrovitého majetku
2) zámór směny nemovitóho majetku

Obec Vítkovice (dále .ierr obec) zveřejňtrje podle § 39 oclst, 1 zákona č 12812000 Sb., o obcíclr
(obecrrí zřízení), ve ztrění pozdějších předpisťr, tyto zárrrěry:

l) r-rzavřít dolrodr,r o narovnání s Ing. Marií Novákovor"l a se společností EUROSPEKTRUM
GROUP, a.s., na základě které br"rdor"r obci Vítkovice [ng. Marií Novákovou vráceny do vlastnictví
pozemky:
- č. parc. 589/13 - trvalý travní porost o výměře 72 m2,
- č. parc.3153 - ostatní plochao výměře 76m2,
- č. parc. 614132 - trvalý travní porost o výměře 2O9J m2.
- č. parc. 614134 - trvalý travní porost o výrněře 936 m2,
- č. parc. 61517 - trvalý travní porost o výnrěře 718 m2,
- č. parc. 61519 - trvalý travní porost o výměře 34I m2,
- všechny v obci Vítkovice, v k.úr. Vítkovice v Krkonošíclr zapsané na LV č. 4l7,
a Irrg. Marii Novákové bude obcí Vítkovice vrácen pozemek č, parc. 614133 - trvalý travní porost o
výměře 1397 m2 v obci Vítkovice, v k.ťr. Vítkovice v Krkonoších, zapsaný na LV č. 10001,
a kterou se ťtčastníci dohody o narovnání zaváží následně tyto pozemky srněnit a napravit tak
adrr-rirristrativní pochyberrí, k němuž při převodech předmětnýcli pozemkťr došlo, a rreuplatňovat
vťrči sobě navzájem žádné další peněžité nároky, které nrohly v důsledku tohoto poclrybení
vzniknor-rt.

2) následně pak Lrzavřít směnnou smlouvtt, kterou snrění obec Vítkovice s Ing. Marií Novákovou
ptlzerrrky v k.ú. Vítkovice v Krkonošíclr Lak.že clo vlas|nictví tlbce bLrcle převeclen pozetrtek č, parc.
614133 - trvalý travní porost o výměře 1397 m2 v obci Vítkovice a v k,úr. Vítkovice v Krkorrošíclr a
do vlastr-rictví Ing. Marie Novákové btrdou převedeny pozenrky:
- č, parc. 589/13 - trvalý travní porost o výnrěře 72 m2,
- č. parc. 3153 - ostatní plocha o výměře 76 m2,
- č. parc. 614132 - trvalý travní porost o výměře 2097 m2,
- č. parc. 614134 - trvalý travní porost o výměře 936 m2.
- č. parc. 61517 - trvalý travní porost o výměře 7l8 m2,
- č. parc. 61519 - trvalý travní porost o výměře 34l m2,
všechrry v obci Vítkovice a v k,ťr. Vítkovice v Krkonošíclr, a to za cenu dle pťrvodních vítězných
rrabídek, která byla dne 8.2.20l7 (a násleclně l8.4.2018 a 13.6.2018) schválena zastttpitelstvem
obce a sjednaná v pťrvodrrě uzavřených kupních smlouvách.

odťrvodrrění:

Pťrvodní z.áměr obce prodat předmětné pozenrky byl zveřejrrěn dne 30.6.2016 a o prodeji a kotrpi
pozenrkťr by1o rra základě podar-rýclr nabídek rozlrodnuto usneseními zastupitelstva obce Vítkovice
č. 10/17 zedne8.2.2017.č.17l18ze dne 18.4.20l8 ač.24l18 zedne 13.6.2018.



Dne l2. 1 l .20l 8 byla uzavřctla kr-rprií snllouvtt lnezi obcí jalio procláva.jícírn a společrrostí
EUROSPEKTRIjM GROIJP. a.s,.iako kr-rpLriícím. kterott clošlo za cenlt 1.148.100.- Kč k procleji
pozerrrků parc. č. st.6l4..ielrož soirčástí byla stavba. buclova bez č.p,/č.e.. parc. č.614l32. parc. č.

614134 a parc. č. 615l7. všc v k,úr. Vítkovicc v Krkotroších.

Dne 12.11.20l8 byla clále r"rzavřena kr"rpní snllclttva rrrezi obcí jako prodávajícím a Ing. Marií
Novákovor"r jako kLrpLrjící. kterott došlo za cenu 123,900.- Kč k prodeji pozerrrkťr parc. č. 589/13.
parc. č. 61519, vše v k.úr. Vítkovice v Krkorroších.

Drre l0.12.2Ol8 pak byla uzavřerla krtpní stnlouvir rr,ezi lrrg, Marií Novákovotrjako prodávajícírll a
obcí .iako ktrptrjícínl. kterou došlo za cenu 419.100.- Kč k procle.ii pozemktl parc. č,614133 v k.ťr.

vítkovice v krkor-roších,

Následně pak společnost IlUROSPEKTRL]M GROUP. a.s. uzavř,ela dne 14.2.2019 krrpní smlouvtt s

Irrg, Marií Novákovott. kterou jí pozerrrky parc. č. st. 614. jehož soLrčástí byla stavba. budova bez
č.p.ič.e.. parc. č. 615l7, parc. č. 614l32, parc. č, 614l34, vše v k.ťr. Vítkovice v Krkorošíclr prodala
za 1.148.100.- Kč.

V důsledku adn'inistrativních pochybení bylo následrrě z.|ištěrro, že všechny čtyři smlor"rvy byly
uzavřeny neplatně. Katastrální ťrřad však neplatnost kupníclr snrluv rrezjistil a provedl podle nich
vklady vlastrrických práv do katastru nemovitostí.

Po získání přísltršných stavebníclr povolerrí zahájila na základě smlouvy s lrrg. Marií Novákovor"r
společnost ALDROV Resort s,r,o., IČO: 077 21 552. na pozemcíclr Ing. Marie Novákové v k.úr.

Vítkovice v Krkonoších rTejprve dernolici zbytků staveb v areálu bývalélro státrrího statkr"r včetně
stavby na pozemku pťrvodně č. parc. st. 614, nyní přečíslovaném na č. parc. 3135 v k.ťr. Vítkovice v
Krkonoších a následně výstavbu souboru staveb Bytových clonrů a občanského vybavení ,,Zelený
kopec" Vítkovice v Krkonošíclr zahrrrující 8 bytovýclr dorr-rťr (v objektech A, B. C, E1, E2, F1, F2 a
F3) se 139 byty (apartmány). podzernrrí garáže (v objektrr D), nové komlrnikace. parkoviště,
dešt'ovotr a splaškovou kanalizaci, vodovod a víceúrčelový objekt (v ob.iektu A1) pro relaxaci,
oddech, stravování, pořádání íjremníclr akcí včetně r"rbytování a pro obslr,rhr"r apartmánů a zaYizení
staveniště.
Jako IV. etapavýstavby tohoto souboru staveb mají v budoucnu vzniknout ještě 2 bytové dorrry G1
aG2.
Na pozerlkr-r pťrvodně č. parc. st. 6l4, nyní přečíslovaném na č. parc. 3153, má vzrriknorrt bytový
dťrm F2, na pozemcích č. parc. 589/13, 615l] a 61519 má vzrriktlottt parkoviště a na pozemcích č.
parc. 61 4132 a 614134 v k.ťr. Vítkovice v Krkonoších mají vzniknout bytové domy G1 a G2.
K zajištěrrí í'inancování celé investiční akce byl sjednán společností ALDROV Resort s.r.o. útvěr s
Fio bankoLl, a.s., k nimž zíidila lng, Marie Nováková k pozemkťrm č. parc. 589/13, st. 614 (nyní č,
parc. 3153), 614132. 614134, 61517 a 61519 v k.ťr. Vítkovice v Krkorrošíclr k zajištění ťrvěrr-r zástavní
právo, závazek rrezajistit zástavním právem ve výhodrrějším pořadí nový dluh, závazek neumožnit
zápis rrového zástavního práva namísto starého a zákaz zcizení a zatížení.

V současné době je záměrem obce výše trvedené poclrybení napravit a pozemky dle pťrvodního
zátněru a rozhodnutí zastupitelstva převést platrrě za cenll dle pťrvodních cenových nabídek ke
zveřejněnénru záměrrt ze 30.6.20l6 a dle rozhodnr-rtí zastupitelstva obce č. l0/l7 ze dne 8.2.2017
kdy se jedrralo o cenll v nrístě a čase obvyklor-r ve výši 300,- Kč/nr2.

Tím dojde ke sjednocení vlastrríka pozemkťr tvořících souvislý celek, na němž je postuprrě
realizován irrvestiční zámér vybudovat celý sor-rbor staveb Bytovýclr domťr a občanského vybavení
,.'Z,elený kopec" Vítkovice v Krkonošíclr.

Zájemce o uzavř,ení dohody o narovnání a snrěnné smlouvy na směnu předmětnýclr pozerrrků dle
výše zveřejrrěných záměrťr mťrže předložit svoji nabídku obci písernnou formou nejpozději do
24.3.2021.

Tyto dva záméry byly schváleny zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne 21.1.2021,,
usneseními č. tl21 a2121. Nově jsou zveřejňovány díky změně čísla pozemku st. 614, zastavěné



plochy a nádvoří o výměře 67 m2, na
která byla ke dni 5.3.2021 provedena v

pozemek č. parc. 3153, ostatní plocha o výměře 67 m2,,

katastru nemovitostí.

ve vítkovicích dne 9.3.2021 rT?r] Shoe l/Ítkovice

návrlru na.jiný zpťrsob rrakládání s tímto nrajetkem.
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Zveřejnění adresnýclr zárněrťr vrácení a směny nemovitého majetktr n.J.ani jiným osobám v podání
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