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Č. j. : 990 / 2015                 V Buštěhradě 13. května. 2015 
 

 

Oznámení  
Záměru na směnu pozemků: 

 
parcela KN parc.č. 1821/2 orná půda o výměře 2229 m2 
parcela KN parc.č. 1821/4 orná půda o výměře 2294 m2 

 
a části pozemků na 

 
parcele KN parc.č. 1821/3 orná půda o výměře 14783 m2, 

 
 

 

Město Buštěhrad 

 
zveřejnuje podle § 39 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů,  

z á m ě r      s m ě n i t 

 

pozemky: 
 

parcela KN parc.č. 1821/2 orná půda o výměře 2229 m2 
parcela KN parc.č. 1821/4 orná půda o výměře 2294 m2 

(celkem o výměře 4523 m2), zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území 
Buštěhrad, vedeném Katastrálním úřadem na listu vlastnictví LV č. 10001, u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. (vlastnictví 
Města Buštěhrad) 
 
 
 
s částmi pozemků na:  
 
 
 

parcele KN parc.č. 1821/3 orná půda o výměře 14783 m2, 
 zapsaná v katastru nemovitostí, Katastrální pracoviště Kladno (dále jen Katastrální 
úřad), na listu vlastnictví LV č. 1006. (více soukromých vlastníků) 



 

   

 
 

Návrh směnné smlouvy je nedílnou součástí tohoto záměru. Vyjádření se k tomuto 

záměru je možno zaslat na Městský úřad Buštěhrad, Revoluční 1/4, 273 43 Buštěhrad do 

29. května 2015. 

 

 

 

Příloha: Návrh směnné smlouvy 

 
 
 

………………………………… 
Ing. arch. Daniela Javorčeková 

starostka města 
 

 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  13. května 2015  
 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 



SMĚNNÁ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÝCH V ĚCÍ  
 

Smluvní strany 
podíloví spoluvlastníci 
Billgert Alena Daniela, nar. 15.02.1962, Bo Bergmansy 10, 11550 Stockholm, Švédsko  
Jagr Joseph, nar. 25.08.1945, Václava Rabase 854, 272 01  Kladno 
Stepan Iva, nar. 04.06.1867, Bergslagvagen 76, 16856  Bromma, Švédsko 
 
na straně jedné 
a 
Město Buštěhrad IČ 002 34 214 
se sídlem pod adresou úřadu města Revoluční 1/4, 273 43  Buštěhrad 
zastoupené starostkou města Ing. Arch. Danielou Javorčekovou  
na straně druhé 
uzavřely ve smyslu ustanovení § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v rozhodném znění, směnnou smlouvu o převodu vlastnictví nemovitých věcí s tímto 
obsahem:  
 

Článek 1 
1. Podíloví spoluvlastníci Iva Stepan, Alena Daniela Billgert a Joseph Jagr prohlašují a 
výpisem z katastru nemovitostí dokládají, že jsou v podílech Iva Stepan v podílu jedné 
ideální čtvrtiny (id. ¼), Alena Daniela Billgert v podílu jedné ideální čtvrtiny (id. ¼) a Joseph 
Jagr v podílu jedné ideální poloviny (id. ½) vzhledem k celku, spoluvlastníky nemovitého 
majetku v obci a katastrálním území Buštěhrad v okrese Kladno, zapsaného dosud jako 
pozemek  
parcela KN parc.č. 1821/3 orná půda o výměře 14783 m2 
v katastru nemovitostí pro katastrální území Buštěhrad, vedeném Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno (dále jen Katastrální úřad), na listu 
vlastnictví LV č. 1006. 
2. Město Buštěhrad prohlašuje a výpisem z katastru nemovitostí dokládá, že je 
výlučným vlastníkem nemovitého majetku v obci a katastrálním území Buštěhrad v okrese 
Kladno, zapsaného dosud jako pozemky  
parcela KN parc.č. 1821/2 orná půda o výměře 2229 m2 
parcela KN parc.č. 1821/4 orná půda o výměře 2294 m2  
(celkem o výměře 4523 m2) 
v katastru nemovitostí pro katastrální území Buštěhrad, vedeném Katastrálním úřadem na 
listu vlastnictví LV č. 10001. 
 

Článek 2 
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, č. plánu 1529-714/2013, zhotovitel SIGOS 
s.r.o. Kladno, schváleným Katastrálním úřadem dne 27.08.2013 pod č. 721/13 došlo 
k rozdělení a scelení pozemků v k.ú. Buštěhrad, uvedených shora v článku 1 této smlouvy, 
následovně 
1. pozemek parc.č. 1821/2 orná půda o výměře 2229 m2 byl rozdělen na nově 
vytvořené parcely, označené jako  
parcela KN parc.č. 1821/2  ostatní plocha/ostatní komunikace  o výměře 118 m2 
parcela KN parc.č. 1821/72 orná půda    o výměře 304 m2 
parcela KN parc.č. 1821/74 orná půda    o výměře 305 m2 
parcela KN parc.č. 1821/76 orná půda    o výměře 305 m2 
parcela KN parc.č. 1821/78 orná půda    o výměře 381 m2 



parcela KN parc.č. 1821/80 orná půda    o výměře 207 m2 
parcela KN parc.č. 1821/82 orná půda    o výměře 229 m2 
parcela KN parc.č. 1821/84 orná půda    o výměře 232 m2 
parcela KN parc.č. 1821/99 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 148 m2 
2. pozemek parc.č. 1821/3 orná půda o výměře 14783 m2 byl rozdělen na nově 
vytvořené parcely, označené jako  
parcela KN parc.č. 1821/3  ostatní plocha/ostatní komunikace  o výměře 2137 m2 
parcela KN parc.č. 1821/71 orná půda    o výměře   851 m2 
parcela KN parc.č. 1821/73 orná půda    o výměře   856 m2 
parcela KN parc.č. 1821/75 orná půda    o výměře   857 m2 
parcela KN parc.č. 1821/77 orná půda    o výměře   928 m2 
parcela KN parc.č. 1821/79 orná půda    o výměře   832 m2 
parcela KN parc.č. 1821/81 orná půda    o výměře   786 m2 
parcela KN parc.č. 1821/83 orná půda    o výměře   826 m2 
parcela KN parc.č. 1821/85 orná půda    o výměře   957 m2 
parcela KN parc.č. 1821/87 orná půda    o výměře 1045 m2 
parcela KN parc.č. 1821/89 orná půda    o výměře 1035 m2 
parcela KN parc.č. 1821/91 orná půda    o výměře 1126 m2 
parcela KN parc.č. 1821/93 orná půda    o výměře 1064 m2 
parcela KN parc.č. 1821/95 orná půda    o výměře 1042 m2 
parcela KN parc.č. 1821/97 ostatní plocha, zeleň   o výměře   218 m2 
parcela KN parc.č. 1821/98 ostatní plocha, zeleň   o výměře   224 m2 
3. pozemek parc.č. 1821/4 orná půda o výměře 2294 m2 byl rozdělen na nově 
vytvořené parcely, označené jako  
parcela KN parc.č. 1821/4  ostatní plocha/ostatní komunikace  o výměře 1897 m2 
parcela KN parc.č. 1821/86 orná půda    o výměře     65 m2 
parcela KN parc.č. 1821/88 orná půda    o výměře     67 m2 
parcela KN parc.č. 1821/90 orná půda    o výměře     62 m2 
parcela KN parc.č. 1821/92 orná půda    o výměře     67 m2 
parcela KN parc.č. 1821/94 orná půda    o výměře     69 m2 
parcela KN parc.č. 1821/96 orná půda    o výměře     68 m2 
Souhlas s dělením pozemků byl dán rozhodnutím Magistrátu města Kladna, odbor výstavby-
oddělení územního rozhodování pod č.j. Výst../2081/13-4/Čk, sp.zn. Výst./2081/13/328/Č, ze 
dne 10.07.2013, v právní moci ke dni 14.08.2013.  
Citovaný geometrický plán je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

Článek 3 
Smluvní strany si na základě této smlouvy vzájemně směňují nemovité věci, pozemky 
v obci a katastrálním území Buštěhrad, specifikované v článku 1 a článku 2 této smlouvy, 
se všemi součástmi a příslušenstvím a to tak, že 
1.  ve výlučném vlastnictví Města Buštěhrad budou nadále pozemky, nově vytvořené 
výše uvedeným geometrickým plánem a označené jako 
parcela KN parc.č. 1821/2  ostatní plocha/ostatní komunikace  o výměře   118 m2 
parcela KN parc.č. 1821/3  ostatní plocha/ostatní komunikace  o výměře 2137 m2 
parcela KN parc.č. 1821/4  ostatní plocha/ostatní komunikace  o výměře 1897 m2 
parcela KN parc.č. 1821/98 ostatní plocha, zeleň   o výměře   224 m2 
parcela KN parc.č. 1821/99 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře   148 m2 
(celkem o výměře 4524 m2) 
2. v podílovém spoluvlastnictví spoluvlastníků Iva Stepan, Alena Daniela Billgert a 
Joseph Jagr, v podílech Iva Stepan v podílu jedné ideální čtvrtiny (id. ¼), Alena Daniela 



Billgert v podílu jedné ideální čtvrtiny (id. ¼) a Joseph Jagr v podílu jedné ideální 
poloviny (id. ½) vzhledem k celku, budou nadále pozemky, nově vytvořené výše uvedeným 
geometrickým plánem a označené jako 
parcela KN parc.č. 1821/71 orná půda    o výměře   851 m2 
parcela KN parc.č. 1821/72 orná půda    o výměře 304 m2 
parcela KN parc.č. 1821/73 orná půda    o výměře   856 m2 
parcela KN parc.č. 1821/74 orná půda    o výměře 305 m2 
parcela KN parc.č. 1821/75 orná půda    o výměře   857 m2 
parcela KN parc.č. 1821/76 orná půda    o výměře 305 m2 
parcela KN parc.č. 1821/77 orná půda    o výměře   928 m2 
parcela KN parc.č. 1821/78 orná půda    o výměře 381 m2 
parcela KN parc.č. 1821/79 orná půda    o výměře   832 m2 
parcela KN parc.č. 1821/80 orná půda    o výměře 207 m2 
parcela KN parc.č. 1821/81 orná půda    o výměře   786 m2 
parcela KN parc.č. 1821/82 orná půda    o výměře 229 m2 
parcela KN parc.č. 1821/83 orná půda    o výměře   826 m2 
parcela KN parc.č. 1821/84 orná půda    o výměře 232 m2 
parcela KN parc.č. 1821/85 orná půda    o výměře   957 m2 
parcela KN parc.č. 1821/86 orná půda    o výměře     65 m2 
parcela KN parc.č. 1821/87 orná půda    o výměře 1045 m2 
parcela KN parc.č. 1821/88 orná půda    o výměře     67 m2 
parcela KN parc.č. 1821/89 orná půda    o výměře 1035 m2 
parcela KN parc.č. 1821/90 orná půda    o výměře     62 m2 
parcela KN parc.č. 1821/91 orná půda    o výměře 1126 m2 
parcela KN parc.č. 1821/92 orná půda    o výměře     67 m2 
parcela KN parc.č. 1821/93 orná půda    o výměře 1064 m2 
parcela KN parc.č. 1821/94 orná půda    o výměře     69 m2 
parcela KN parc.č. 1821/95 orná půda    o výměře 1042 m2 
parcela KN parc.č. 1821/96 orná půda    o výměře     68 m2 
parcela KN parc.č. 1821/97 ostatní plocha, zeleň   o výměře   218 m2 
(celkem o výměře 14784 m2) 
Smluvní strany akceptují nulové rozdíly v cenách takto směňovaných nemovitostí a 
prohlašují, že nemají vůči sobě nadále žádných pohledávek ani závazků, které by souvisely s 
bývalým vlastnictvím uvedených nemovitých věcí.  
 

Článek 4 
Smluvní strany prohlašují, že na směňovaných nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná 
břemena ani jiné právní závady, které by bránily uzavření této směnné smlouvy; věcné 
břemeno zřizování a provozování vedení váznoucí na pozemku KN parc.č.1821/2 jak je 
dosud zapsáno v katastru nemovitostí účastníci smlouvy respektují a přejímají. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že si předmětné nemovitosti prohlédli, jejich stav je jim 
dobře znám a v tomto stavu je přijímají do svého vlastnictví ve stavu, v jakém byly 
v okamžiku uzavření této smlouvy. 
Předání předmětných nemovitostí bude uskutečněno ke dni podání návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dnem předání předmětných nemovitostí přechází 
na nabyvatele nebezpečí případného zániku nebo náhodného zhoršení stavu předmětných 
nemovitostí. 
Vlastnická práva ke směňovaným nemovitostem vznikají vkladem do katastru nemovitostí s 
právními účinky ke dni, ke kterému bude návrh na vklad vlastnických práv doručen 
Katastrálnímu úřadu. Smluvní strany proto podepisují současně s touto smlouvou příslušný 



návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Návrh předloží k řízení 
katastrálnímu úřadu smluvní strany společně bezodkladně po podpisu smlouvy. Náklady 
spojené s převodem nemovitosti dle této kupní smlouvy hradí smluvní strany rovným dílem. 
Pokud Katastrální úřad řízení o povolení vkladu přeruší, jsou smluvní strany povinny 
poskytnout si veškerou součinnost k odstranění vytčených vad a k tomu, aby řízení mohlo 
pokračovat. Pokud řízení o povolení vkladu bude pravomocně zamítnuto, zavazují se 
smluvní strany bezodkladně sjednat novou smlouvu za stejných smluvních podmínek.  
 

Článek 5 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi jejími účastníky. Smlouva je 
v plném rozsahu závazná i pro právní nástupce smluvních stran.  
Tato smlouva je sepsána v pěti (5) stejnopisech se shodnou platností, po jednom vyhotovení 
pro každého z účastníků smlouvy a jeden stejnopis s úředně ověřenými podpisy jednajících je 
určen k řízení o povolení vkladu u Katastrálního úřadu.  
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a 
povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že smlouva byla uzavřena po 
vzájemném projednání, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy pod text smlouvy jednající účastníci. 
 
 

       V Buštěhradě,  dne  
 
 
 

Iva Stepan, Alena Daniela Billgert,  Joseph Jagr   Město Buštěhrad 
 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------------   ---------------------------------------- 
       Ing. Arch. Daniela Javorčeková   

   starostka města 
 
 
 
Schváleno zastupitelstvem města Buštěhrad 
dne: …...  
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