
Zpracovala: Ing. Adriana Kalinová 

Důvodová zpráva: 
 
Dne 10.09.2019 byl doručen dopis (viz příloha) žalobce Kláštera dominikánů Uherský Brod, týkající se 
návrhu jednat o mimosoudním řešení sporu vedeného proti žalovaným České republice a městu 
Uherský Brod v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi. V soudním řízení žalobce navrhuje, aby bylo k řadě 
pozemků v k. ú. Uherský Brod a Nivnice (bývalému církevnímu majetku) vedených na LV města 
Uherský Brod určeno vlastnické právo České republiky, a bylo tak následně umožněno jejich vydání 
žalobci. Dopis byl doručen s odkazem na přípis soudu  ze dne 08.07.2019, ve kterém soud vyzval 
klienta, aby zvážil vyřízení věci mimosoudně. 
 
Následně dne 09.10.2019 byl doručen dopis České dominikánské provincie, týkající se informací 
k navrhovanému jednání o mimosoudním vypořádání (viz příloha). 
 
Jednání mezi zástupci Kláštera dominikánů Uherský Brod a městem Uherský Brod se uskutečnilo dne 
14.10.2019, na němž byl ústně prezentován zájem obou stran o konkrétní pozemky. Dne 18.10.2019 
byl doručen Klášterem dominikánů Uherský Brod výčet pozemků včetně historických mapových 
podkladů (viz příloha).  
 

1) Klášter dominikánů Uherský Brod má zájem především o ornou půdu v extravilánu o celkové 
vým. 194790 m2 (v leteckých snímcích vyznačeno modře), a to:   
U Hřbitova celkem 14108 m2 - p. č. 249/46, 249/47,  
Třešňovka a okolí celkem 64375 m2 - p. č. 8018, 8032, 8035, 8045, 8049, 8051, 8053,  
Šumické pole a okolí celkem 52671 m2 – p. č. 8654, 8684, 8696, 8712, 8899, 8964, 9172,  
Kyčkov a okolí celkem 63636 m2 – p. č. 10310, 10315, 10321, 10334, 10341, 10362, 10372, 
10378, 10520, 10525,  

2) město Uherský Brod má zájem o části pozemků areálu kláštera, a to části (cca 130 m2 po 
obou stranách únikového schodiště Domu kultury Uherský Brod) z pozemku p. č. 214/2 a části 
cca 210 m2 z pozemku p. č. 214/1 nacházející se v oploceném areálu zahrady Panského 
domu (v leteckém snímku vyznačeno červeně), vše v k. ú. Uherský Brod. 

 

K žádosti se vyjadřovaly dotčené odbory a organizace následovně: 

ORM  

ORM-OI Se záměrem na získání/vypořádání částí pozemků 214/1 a část 214/2 ve 
prospěch města souhlasíme. 

ORM-ODRM  

ORM-OMA Nemáme námitky.  

OF Pokud nejsou pozemky určeny k zastavění, pak prodej bude osvobozen od 
DPH. 

TSUB  

TSUB VO Bez námitek. 

TSUB MK Bez námitek – pouze v rámci zahrady PD doporučuji určit jasné vlastnictví opěr 
zdi mezi PD a klášterem, neboť bude nutné v budoucnu provést její rozsáhlou 
opravu. 

TSUB VZ Bez námitek. 

UCRM Doporučuji ponechat ve vlastnictví města ještě pozemky p. č. 9172 v k. ú. 
Uherský Brod. 

OŽP OH Bez námitek. 

OMP Nemáme námitek.  
Podle předběžného zjištění u znalce je obvyklá cena pozemků v bezprostřední 
blízkosti centra města určených k zastavění občanskou vybaveností ve výši cca 
2.500 až 3.000 Kč/m2, určené pro veřejnou zeleň a hřbitov ve výši cca 260 až 
300 Kč/m2, orná půda ve výši 27 až 38 Kč/m2, pozemky v zahrádkářských 
lokalitách cca 250 až 300 Kč/m2. V souladu s pracovní verzí návrhu nového 
územního plánu jsou dotčené plánovanými dopravními stavbami – obchvat I/50 
pozemky p. č. 8899, 8964 v k. ú. Uherský Brod. Tyto pozemky doporučujeme 
v rámci mimosoudního vypořádání ponechat ve vlastnictví města Uherský Brod. 
Části pozemků klášterní zahrady vypořádat formou daru ve prospěch města.  



Zpracovala: Ing. Adriana Kalinová 

Letecké snímky: předmětné pozemky požadované Klášterem dominikánů Uherský Brod jsou 
vyznačeny modře 
 
v lokalitě U Hřbitova - p. č. 249/46, 249/47 

 
Výřez územního plánu  
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v lokalitě Třešňovka a okolí - p. č. 8018, 8032, 8035, 8045, 8049, 8051, 8053 (žaloba ŘKF UB, která 
pozemek v rámci mimosoudního vypořádání nabude do vlastnictví)  

 
Výřez územního plánu 

 
 
  

p. č. 8053 



Zpracovala: Ing. Adriana Kalinová 

v lokalitě Šumické pole a okolí - p. č. 8654, 8684, 8696 (žaloba ŘKF UB, která pozemek v rámci 
mimosoudního vypořádání nenabude do vlastnictví), 8712, 8899, 8964, 9172, 

 
Výřez územního plánu 

 

p. č. 8696 
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v lokalitě Kyčkov a okolí - p. č. 10310, 10315, 10321, 10334, 10341, 10362, 10372 (žaloba ŘKF UB, 
která pozemek v rámci mimosoudního vypořádání nabude do vlastnictví), 10378, 10520, 10525, 

 
Výřez územního plánu 

 
 
  

p. č. 10372 



Zpracovala: Ing. Adriana Kalinová 

Letecký snímek: části pozemků v areálu kláštera, o které má zájem město Uherský Brod jsou 
ohraničeny červeně 

 
 
Výřez územního plánu 

 
 
  



Zpracovala: Ing. Adriana Kalinová 

Výsek navrhovaného územního plánu – pracovní verze: 

 
 

 
 
  



Zpracovala: Ing. Adriana Kalinová 

Letecké snímky: pozemky nedoporučované k darování Klášteru dominikánů Uherský Brod, měly by 
zůstat ve vlastnictví města Uherský Brod. 

 
 
Tuto záležitost projednala RM dne 27.01.2020, nepřijala žádné usnesení a pověřila Mgr. Davida 
Surého, určeného člena Rady města k jednání s navrhovatelem o jiném návrhu na mimosoudní 
vypořádání.  
 
V září, říjnu a listopadu 2020 probíhala jednání Mgr. Davida Surého a advokátní kanceláře zastupující 
Klášter dominikánů Uherský Brod, na základě kterých byl protistraně předložen návrh města Uherský 
Brod na mimosoudní vypořádání pozemků a po jeho odsouhlasení a ve dvou variantách: 
 
varianta A)  město Uherský Brod převede Klášteru dominikánů Uherský Brod formou daru některé 

zemědělské pozemky v extravilánu v celkovém rozsahu 135817 m2 a obdarovaný 
vezme zpět výše uvedenou žalobu, městu Uherský Brod ze žalovaných pozemků 
zbude 342472 m2 (viz níže uvedené letecké snímky k variantě A) 

nebo  
 

varianta B)  město Uherský Brod převede Klášteru dominikánů Uherský Brod formou daru některé 
zemědělské pozemky v extravilánu a pozemky (případně jejich části nezastavěné 
komunikacemi) v lokalitě sídl. Olšava, které dle návrhu nového územního plánu se 
nacházejí v plochách smíšených obytných a smíšených, tj. budou určené k zastavění 
v celkovém rozsahu 109515 m2 a obdarovaný vezme zpět výše uvedenou žalobu, 
městu Uherský Brod ze žalovaných pozemku zbude 366441 m2 (viz níže uvedené 
letecké snímky k variantě B) 

 
Tabulka s výčtem a barevným označením pozemků pro realizaci obou variant mimosoudního 
vypořádání včetně předpokládané ceny v místě a čase obvyklé je v příloze této důvodové zprávy.  
 
Vypořádání částí pozemků kolem kláštera p. č. 214/1 (cca 210 m2 v areálu zahrady panského domu) a 
p. č. 214/2 (cca 130 m2 po obou stranách únikového schodiště domu kultury) bude předmětem 
samostatného majetkoprávního vypořádání, protože vlastníkem uvedených pozemků není Klášter 
dominikánů Uherský Brod, ale již Klášter sv. Kříže Mníšek Kazatelského řádu, Mariánské nám. 61, 
Uherský Brod, IČ 403407.  
  
V listopadu 2020 byla doručena odpověď právního zástupce Kláštera dominikánů Uherský Brod, že 
klient souhlasí se smírným řešením ve variantě, která je v přiloženém souboru označena jako varianta 

p. č. 8964 

p. č. 8899 

p. č. 9172 
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B.  Rozhodnutí o realizaci daru musí předcházet zveřejnění záměru na min. 15 dnů před projednáním 
v Zastupitelstvu města Uherský Brod, jehož zasedání se má konat 14.12.2020 s doporučením Rady 
města Uherský Brod ze schůze, která se má konat 16.11.2020.  
 
Pozemky navrhované k darování ve variantě B jsou užívány zemědělskými subjekty následovně:  
Poolšaví, a. s. (smlouva č. 25/06920/18) - p. č. 10362, 10378, 
ZEMASPOL Uherský Brod, a. s. (bezesmluvní užívání) - p. č. 249/46, 249/47, 3505/92, 3545/68, 
8045, 10310, 10315, 10321, 10334, 10341, 10525. 
V případě realizace daru bude nutné upravit stávající smluvní vztahy.  
  
Uzavření mimosoudní dohody nám navrhnul soud jako tu nejlepší variantu, předmět žaloby je velmi 
rozsáhlý a lze tudíž očekávat velmi dlouhý proces. V daném případě se jedná o politické rozhodnutí, 
kdy je potřeba zvážit, zda se bude město řadu let soudit s nejistým výsledkem v důsledku důkazní 
nouze. 
 
Ani jedna strana nemá výhru jistou, proto i Klášter dominikánů Uherský Brod má zájem na uzavření 
dohody. Město tím nic nemůže ztratit, protože mu historicky majetek nikdy nepařil a pokud by se 
striktně dodržel postup dle zákona č. 172/1991 Sb., a to všemi zúčastněnými osobami na zápisech do 
KN (ONV, obec, KN), tak by předmět sporu zůstal ve vlastnictví státu. Stát by církvím vyplatil menší 
náhrady a vydal více pozemků a soudy by řešily méně sporů. Anebo neměl být do zákona č. 428/2012 
Sb. dodatečně a nečekaně vpraven § 18. 
 
Tuto záležitost projednala RM dne 16.11.2020 a pověřila OMP zveřejněním záměru na darovnání 
pozemků. Záměr byl zveřejněn od 20.11.2020 do 04.12.2020, v průběhu zveřejnění nebyly doručeny 
žádné připomínky.   
 
OMP dne 25.11.2020 obdržel od právního zástupce žalobce email zprávu o tom, že Klášter 
dominikánů Uherský Brod byl k 31.12.2019 sloučen s Českou dominikánskou provincií. kterou 
doložil Výpisy z Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury a Usnesením 
soudu z 06.11.2020 (viz přílohy) a požádal, aby ve všech oficiálních dokumentech již byl uváděn 
právní nástupce žalobce. 

 
 
RM dne 30.11.2020 doporučila ZM schválit navrhované usnesení. 



Zpracovala: Ing. Adriana Kalinová 

Letecké snímky k variantě A – návrh města Uherský Brod    
Klášter dominikánů Uherský Brod nabude 135817 m2 (v leteckém snímku vyznačeno modře) 
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městu Uherský Brod zůstane 342472 m2 (v leteckém snímku vyznačeno modře) 
v k. ú. Uherský Brod 

 
v k. ú. Nivnice 

 
 



Zpracovala: Ing. Adriana Kalinová 

Letecké snímky k variantě B – návrh města Uherský Brod    
Klášter dominikánů Uherský Brod nabude 109515 m2 (v leteckém snímku vyznačeno modře) 

 
městu Uherský Brod zůstane 368774 m2 (v leteckém snímku vyznačeno modře) 
v k. ú. Uherský Brod 
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v k. ú. Nivnice 

 
 


