
DOHODA O ZMĚNĚ HRANIC OBCÍ 
uzavřená mezi městem Velké Meziříčí a obcí Petráveč 

dle § 26 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 159 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Velké Meziříčí 

Sídlo: Radnická č. 29/1, 594 01 Velké Meziříčí 

identifikační číslo: 00295671 

zastoupená p. Josefem Komínkem, starostou města 

a 

Obec Petráveč 

Sídlo: Petráveč, č.p. 40, 594 01 Petráveč 

identifikační číslo 842559 

zastoupená p. Milošem Kratochvílem, starostou obce 

 

uzavírají v souladu s výše uvedenými právními předpisy tuto dohodu o změně hranic obcí. 

 

Článek I. 

1. Pozemek p.č. st. 159, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 264 m2 v obci Petráveč, 
katastrálním území Petráveč se stane na základě této dohody součástí katastrálního území 
Dolní Radslavice v obci Velké Meziříčí. 

2. Nové grafické vyznačení hranic obou obcí, jakožto smluvních stran této dohody, je přílohou a 
nedílnou součástí této dohody. 

3. Přílohou a součástí této dohody je rovněž výkaz o celkových výměrách katastrálních území 
smluvních stran před změnou a po změně katastrálních území obou obcí. 

4. Součástí této dohody není listina o změně v označení budovy č.p. 25, neboť tato budova má 
stále číslo popisné v k.ú. Dolní Radslavice, obci Velké Meziříčí. 

 

Článek II. 

1. Tato dohoda byla v souladu s § 26 zákona o obcích projednána s příslušným katastrálním 
úřadem. 

 

Článek III. 

1. Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schválilo uzavření této dohody na svém zasedání dne 
19.11.2019 usnesením č. . 



2. Zastupitelstvo obce Petráveč schválilo uzavření této dohody na svém zasedání 
dne…………………… 

Článek IV. 

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech (pro dvě smluvní strany a pro příslušný katastrální 
úřad) a bude po jejím podpisu zaslána v souladu s § 26 zákona o obcích na vědomí Ministerstvu 
financí, Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu a příslušnému finančnímu úřadu. 

 

Článek V. 

Dohoda nabývá účinnosti dnem ………………. 

dne:                                                                                           dne: 

 

 

 

 

 

………………………………………………….                                       ………………………………………………….                                                        

           Město Velké Meziříčí                                                                  Obec Petráveč 

        Josef Komínek, starosta                                                      Miloš Kratochvíl, starosta 

 

Přílohy: 

 Výkaz o celkových výměrách katastrálních území smluvních stran před změnou a po změně 
katastrálních území obcí. 

 Nové grafické vyznačení hranic obou obcí, jakožto smluvních stran této dohody. 


