
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města dne 25.2.2019   
  
Budoucí darování stavby „Mikulov - okružní křižovatka Pavlovská“ včetně 
pozemků, budoucí obdarovaný Jihomoravský kraj  
 
 
 
Přílohy: 
1.Důvodová zpráva 
2. Žádost SUS Jmk ze dne 10.7.2018 
3. Stanovisko SUS Jmk, po ke stavebnímu řízení ze dne 11.6.2018 
4. Návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě 
5. Zveřejnění č. 63/MA 2018 
6. Orientační mapa KN 
7. Mikulov –OK Pavlovská -situace  
 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Městem Mikulov, 
jako budoucím dárcem a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, jako 
budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je budoucí darování: 
1) stavby autobusových zálivů a okružní křižovatky na částech pozemků ve vlastnictví Města 
Mikulov p.č.: 3255/1, 2433/64, 2433/86, 2456/7, 3260 a 3259/1 v k.ú. Mikulov na Moravě a 
na částech silnic č.II/421 a č.III/42120 ve vlastnictví Jihomoravského kraje (mimo středové 
výplně, veřejného osvětlení, chodníků a zeleně) pro akci „Mikulov - okružní křižovatka 
Pavlovská“ 
a 
2) částí pozemků ve vlastnictví Města Mikulov p.č.: 3255/1, 2433/64, 2433/86, 2456/7, 3260 
a 3259/1 v k.ú. Mikulov na Moravě zastavěných výše uvedenou stavbou ve znění 
předloženém Jihomoravským krajem.  
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
Ing. Dana Kudelňáková 
MPO MěÚ Mikulov, 
dne  18.2.2019  
 
 
 
 

 
Ing. Dana Kudelňáková, 
vedoucí MPO MěÚ Mikulov, 
dne  18.2. 2019  
 

 
Rostislav Koštial, 
starosta města Mikulov 
dne 18.2. 2019   
 

 
 



 
Zastupitelstvo města Mikulov dne  25.2.2019, majetkoprávní odbor  – 
důvodová zpráva 
 
Budoucí darování stavby „Mikulov - okružní křižovatka Pavlovská“ včetně 
pozemků, budoucí obdarovaný Jihomoravský kraj  
 
MPO předkládá zastupitelstvu města návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě pro stavbu 
„Mikulov –okružní křižovatka Pavlovská“ včetně pozemků ve vlastnictví Města Mikulov. 
Stávající průsečná křižovatka na ul. Pavlovská – Bezručova je nevyhovující z hlediska 
bezpečnosti. Především se jedná o rozhledové poměry a nenormové délky přechodu pro 
chodce. Výstavba okružní křižovatky zklidní dopravu na průtahu silnice obcí a zvýší 
bezpečnost provozu. Součástí PD je úprava přilehlých ploch pro pěší, autobusové zastávky, 
návrh veřejného osvětlení a přeložka vodovodu. 
Město Mikulov, jako investor stavby má zpracovanou projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci stávající průsečné křižovatky silnic II/421 (Hliniště, Bezručova), III/42120 
(Dukelská) a místní komunikace Pavlovská na pozemcích p.č. : 3255/1, 2433/64, 2433/86, 
2456/7, 3260 a 3259/1. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost ViaDesigne, s.r.o. 
Navržená rekonstrukce řeší změnu stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní 
průměru 28 m.  
Zastupitelstvo města Mikulov schválilo v rozpočtu města pro rok 2018 v kapitole 
„DOPRAVA“ výdaj ve výši 3 000 000,- Kč pro akci „ Mikulov - okružní křižovatka 
Pavlovská“ (předběžné plnění k 31.12.2018 činilo částku 225 000,- Kč). V návrhu rozpočtu 
pro rok 2019 je naplánována částka na stavbu ve výši  6 500 000,- Kč. Celkové náklady na 
stavbu by měly činit 15 500 000,- Kč. 
 
V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. v pl. zn. (zákon o pozemních komunikacích), § 10, odst.2) se 
okružní křižovatka včetně pozemků stane součástí silnice II/421, která je v majetku 
Jihomoravského kraje (mimo chodníků, veřejného osvětlení a vegetačních úprav, které nadále 
zůstanou v majetku Města Mikulov). 
 
V současné době Město Mikulov jedná s Jihomoravským krajem o finančním podílu na stavbě.  
 
Odbor rozvoje a živnostenského podnikání, který se zabývá touto problematikou a vyřizuje 
příslušná povolení ke stavbě, oslovil MPO se žádostí o součinnost a potřebné 
administrativními kroky k uzavření příslušných smluvních vztahů.  
Jak vyplývá ze stanoviska ke stavebnímu řízení vydané SUS Jmk Brno je nutné před vydáním 
stavebního povolení uzavřít také s Jihomoravským krajem smlouvu o budoucí darovací 
smlouvě.  
Na základě uvedených skutečností majetkoprávní odbor požádal Správu a údržbu silnic 
Jihomoravského kraje, ředitelství, Ořechovská 541/35, Brno - Heršpice   o uzavření smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě pro akci  „Mikulov - okružní křižovatka Pavlovská“.  
 
Návrh smlouvy o BDS předkládá Jihomoravský kraj a obsahuje tyto hlavní náležitosti: 

- budoucí dárce Město Mikulov, budoucí obdarovaný Jihomoravský kraj, 
- budoucí dárce je investorem stavby autobusových zálivů a okružní křižovatky v rámci 

stavby 
„ Mikulov –okružní křižovatka Pavlovská“, 

- stavba autobusových zálivů a okružní křižovatky bude realizována na částech 
pozemků p.č.3255/1, 2433/64, 2433/86, 2456/7, 3260 a 3259/1 ve vlastnictví 



budoucího dárce a na částech silnic II/421 a III/42120 ve vlastnictví bud. 
obdarovaného, 

      -    zábor pozemků činí cca 820 m2, 
      -    do 90 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu   

o povolení užívání stavby autobusových zálivů a okružní křižovatky v rámci stavby 
„Mikulov- okružní křižovatka Pavlovská“ doručí bud. dárce prostřednictvím SUS Jmk, 
p.o. budoucímu obdarovanému žádost o uzavření darovací smlouvy včetně kolaudačního 
rozhodnutí nebo souhlasu a 3 vyhotovení geometrického plánu, ve které bude uvedeno, že 
budoucí dárce převede stavbu autobusových zálivů a okružní křižovatky ( mimo středové 
výplně, veřejného osvětlení, chodníků a zeleně) a částí pozemků p.č. : 3255/1, 2433/64, 
2433/86, 2456/7, 3260 a 3259/1 zastavěných touto stavbou na budoucího obdarovaného, 
- smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv.  

Odbor rozvoje a živnostenského podnikání se seznámil s návrhem smlouvy a vyjádřil s ním 
souhlas. 
Rozhodnutí o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v souladu se zák. č.128/2000 Sb. 
o obcích v pl. zn., § 85 přináleží zastupitelstvu města po předchozím zveřejnění záměru 
budoucího darování na úřední desce MěÚ Mikulov v souladu s § 39 uvedeného zákona.  
 
Rada města na svém zasedání dne 25.9.2018: 
-  v bodě č. 6 rozhodla o zveřejnění záměru budoucího darování. Zveřejnění záměru bylo 
provedeno pod č. 51/MA 2018.   
Rada města na svém zasedání dne 17.12.2018 v bodě č. 3 s ohledem na nepřesnost ve 
zveřejnění č. 51/MA 2018 rozhodla o opakovaném zveřejnění záměru budoucího darování. 
Zveřejnění záměru bylo provedeno pod číslem 63/MA 2018.     
Radě města na její zasedání dne 14.1.2019 bylo MPO předloženo Zveřejnění č. 63/MA 
2018 a návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Rada města po seznámení s návrhem 
smlouvy doporučila ZM přijmout usnesení, které je předkládáno zastupitelstvu města ke 
schválení. 
 
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 17. zasedání dne 1.11.2018 v usnesení č. 
1499/18/Z 17 schválilo budoucí nabytí uvedených nemovitostí dle čl. I., II. Smlouvy o 
budoucí darovací smlouvě. 
 
 
Rozhodnutí o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v souladu se zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích v pl. zn., § 85 přináleží zastupitelstvu města. 
 
 
 
Vypracovala dne  18.2.2019  –  Ing.  Dana Kudelňáková 
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