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Váš dopis/značka naše či.
sP 122/2016

r _l
Město UheĺsĘ Brod
Městský úřad
odbor správy maietku
Masarykovo nám. 100
68817, UheľsĘ Brod

vyřizuie
P.Ing. Dvořák oP

v Praze dne
25.5.2016

Věc: Žádosto darování Pozemku p. č.2t4/2v k. ú. UhetsĘ Bľod

Yážeru,

v návaznosti na naši předcházejicikorespondenci z roku 2014 a naše další jednání bychom Vás chtěli
touto cestou požádat o zno'u'uotevření ucelení vlastĺricwí ,,dominikánské klášterní zahtady", tj. majetkové
ucelení pozemků p' č. 21'4/1', 214/2,214/3 a p. č.7602 v k. ú. Uhetský Bľod, kteý woří jednotný funkční
celek s budovou klášteľa dominikánů (vŁ snímek z katastá|ni m^py, kteĺý je příIohou č. 1).

Dovolujeme si Vás tímto zdvořile požádat o darcvánl'pozemku p. č. 21,4/2 o výměře 2.3'79 m2 do
vlastnictví Kláštera dominikánů Uheĺský Btod, se síďem Mariánské náľr'. 6!, ó88 01 UhersĘ Brod, IČ: 485
05 293,kter.ý je vlastníkem kláštera pozemků s ním souvisejících,zapsanýchna LV. č.4373vkatastálĺríúzemí
UheľsĘ Brod (viz ýpis z listu vlastnictví, kte1T je přílohou č. 2).

Česká dominikánská pĺovincie jako zÍizovatelk]ášteru btatří i sestef v České republice počítá s dalším
využitím klášteľa dominikánů v Uherském Bľodě pĺo klášter mnišek' pľo kteľé je zcelená zahtada nutÍlou
žjvotni podmínkou.

Proto považujeme za nezbytné zcelit histoľické vlastnictví a rytvořit tak podmínĘ pro přesun našich
sestef. Pozemek v současné době zapsaný ve vlastnictví města p. č.214/2.

Domníváme se, že převod tohoto pozemku do vlastnictví dominikánů je v našem společném zájmll,
nebot'využití celého aľeálu komunitou mnišek bude kultrrmím i duchovním přínosem celému městu i regionu.

Vzhledem k tomu, že město UheĺsĘ Bĺod de facto zminěĺÝ pozemek nevyužívalo, pozemek je
v jednotném funkčním celku s arcá|em klášteĺa 

^ 
údlž nelze předpolĄádat jiné využiti než stávajici, pevně

věříme v kladné vyÍŁen naši žádosti.

Předem děkujeme a s přáním všeho dobĺého

Přílohy:
provinciál

1'. Snímek z katastáLni mapy
2. Y'ýpis z listu vlastnicvi č. 4373
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vÝprs z KATASTRU NEr{ovrľosľÍ
prokazující stav evidovaný k datu 24.05.2016 15:35:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přĺstupem pro účel: Cĺrkevnĺ restituce, č.j': pro Ceská dominikánské provincie

okres: Czo't22 Uherské HradišŁě obec: 59273Ĺ Uherský Brod

KaŁ.uzemi: 772984 Uherský Brod List vlastnictvi; Ą3'l3

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou ěíselných řadách (st. = stavební parcela)

A Vla stni k, j iný oprávněný Ident if ikátor
Vfastnické právo

Podi f

výněra[n2] Druh pozemku
sŁ. Ĺ3/L 1051 zastavěná plocha a

nádvoří
Součásti je stavba: bez ép/ée, shromaž.
Stavba stoji na pozemku p.č.: st. L3/Ĺ

st. l3/2 485 zastavěná plocha a
nádvoří

Součásti 1e stavba; Uherský Brod, ě.p. 61, obě.rryb
Stavba stoji na pozemku p.č.: St. L3/2

2LĄ/7 7'lĹ1 zahrada

2L4/3 453 zahrada

't 602 L524 osŁatní plocha

81 Jiná prá va Bez zápísu
C omezeni v]-astnického práva Bez zápisu

B lVemovitosti
Pozemky

Parcel,a

D ,]iné zápisy

Typ vztahu
oprávněni pro

Klášter domínikánů Uherský Brod,
68801 Uherský Brod

Mariánské nám. 6l,

čÁsrzctłÝ vÝpĺs

Povinnost k

48505293

Způsob využiti Způsob

jiná plocha

ochranv
nemovitá kulturní
památka

nemovitá kulturní
památka

zemědělský půdní
fond
zeměděIský půdní
fond

z-3961 /2003-7 Ą2
z-396't /2OO3-7 42

o Změna ěíslování parcel
neměř.záznamem zPMz 2637-L9 ze dne 30.]-o.2oo2 (vznikla z KN st.p.ě.1313)

Parcela l '1602 2-4060/2002-7Ą2
o Změna v,.ýměr obnovou operátu

Parcela:
Parcela:

Vztah k

L3/Ĺ
Ĺ3/2

st.
st.

o Změna v,ftněr obnovou operátu

Parcela: 214/t z-396'1/2003-742
Parcela: 27Ą/3 2-3967 /2oo3-742

o Změna ěíslování parcel
neměřick1im záznamem ěíslo 4886 ze dne 22.9.2015 (vznikta slouěením stavební parcely
ěíslo Ĺ3/Ą a parcely ěíslo 2Ĺ4/l|

Parcela 2LĄ/Ĺ z-25Ĺ5/2ol5-742

P7onby a upozorněni
ČisLo řizeni

o Upozornění na v.ýzwu zaPsanou v záznamu pro dal-ší řízenÍ
zDŔ-'t3/2oLĄ-742 Parcela: 2LĄ/L

Nemovitosti jsou v uzemnin obvodu, Ve łteřém vykonává státní správu łđťastru nemovżtosĹi CR

Katastráfní úřad pro Zlinský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod' kód: 742.
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Okres:
Kat . územi :

V kat.

vÝprs z KATAsTRu NEt{ovITosTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 24 .05.2016 15:35:02

czo722 Uherské Hradíště obec: 592731- Uherský Brod
7729a4 Üherský Brod List vlastnictvi :, 43'13

území jsou pozemky vedeny ve dvou ěíselných řadách (st. = stavební parcela)

E Nabývaci tituly a jiné podklady zápisu

List ina
o Pozemková kniha vložka 85,/ LisŁina z roku 1639

Pro.' Klášter dominikánů Uherský Brod,
Uherský Brod

z:'l3oL935 / L983-1 Ą2
nč/ĺČo:48505293

o Vznik práva ze zákona zákon ě. 298/L99O ze dne L9.'t.1990 o úpravě některých majetkolłých
vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého.

Polvz:46/ t99L z-'l300046/L99Ĺ-7 Ą2
Pro.'Klášter dominikánů uherský Brod, Mariánské nám. 6L, 68801 aČ/ĺČo:48505293

Uherský Brod
o Rozhodnutí o slouěení církevních právnických osob ě.).-28/2oo2 ze dne 18.o2.2oo2.

z-565/20O2-'142
Pro; Klášter dominikánů Uherský Brođ, Mariánské nám. 61, 68801 nČ/fto:48505293

Uherský Brod

Vztah bonitovaných půdně eko1ogických jednotek

Pa rcel,a BPE,I

(BPEJ) k parceJán

Výněra [n2 ]

POLvZ: 1935,/1983
Mariánské nám. 6Ĺ, 68801

F

2L4/t 3looo
2L4/3 31OOO

Pokud je výněra bonitnich di1l3 parcef menši než výněra parcely,

77LL
453

zbytek parcely nen1 bonitován

Nemovitosti jsou v územnim obvodu, ve kterém vykonává státni správu katastru nemovitost1 čR:
KatastráIní úžad pro Z7ínský kraj, KatastráIní pracowíště tlherslý Brod, kód: 742.

VyhotoviT:
x,.Ceský úřad zeměměřický a katastrá]-ni

Vyhotoveno: 24 .05 . 201 6 15: 52 : 4 3
SCD

llemovitosti jsou v'Úzünin óbvodú, ve kterém vykonává státni spráiú katastri nenovitost{čŔ
Katastrá-Lní úřad pro zlínský kraj, KatastráIni pracoviště Uherský Brod, kód: 742.
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