
Dohoda o uzamykání kontejnerových stání 
 

 
Statutární město Brno  
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, 602 00 
zastoupené starostou Městské části Brno-Medlánky, JUDr. Michalem Markem 
s adresou pro doručování MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno 
IČ: 44992785 16 
DIČ: CZ 44992785 
dále jen „Vlastník“ 
 
a 
 
Společenství vlastníků Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9, Brno 
Se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, PSČ 621 00 
Zastoupené Ing. Vladimírem Plškem, předsedou výboru 
IČ: 293 73 549 
 
dále jen „SVJ Ostružinová“ 
                                                            

I. 
1. Podle LV č. 10001 katastru nemovitostí pro obec a okres Brno-město, k.ú. Medlánky, je Statutární město 

Brno vlastníkem pozemků p. č. 668/2 a 1752 - vše v k.ú. Medlánky. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva 
města Brna a v souladu se Statutem Statutárního města Brna vykonává Vlastník k předmětným 
pozemkům právo hospodaření. 

 
II. 

1. Součástí pozemků p.č. 668/2 a 1752 v k.ú. Medlánky jsou zděná kontejnerová stání, ve kterých jsou 
umístěny kontejnery na komunální odpad pro bytové domy na ulici Ostružinová, čísla orientační 1, 3, 5, 
7, 9. Na každém pozemku se nachází jedno stání.   

2. Aby bylo zabráněno negativním sociálním jevům – vybírání popelnic, rozšiřování odpadu mimo 
kontejnerová stání a s ním související zhoršování estetického vzhledu obce a hygienických podmínek 
v dané lokalitě, dohodli se Vlastník a SVJ Ostružinová, že SVJ Ostružinová na své vlastní náklady zajistí 
osazení kontejnerových stání uzamykatelným vstupem a to za podmínek, dále stanovených touto 
dohodou. 

 
III. 

1. Uzamykatelné vstupy budou majetkem SVJ Ostružinová. 
2. SVJ Ostružinová zajistí osazení kontejnerových stání uzamykatelnými vstupy. Uzamykatelné vstupy 

budou technicky provedeny tak, aby byly od zděné části kontejnerového stání beze zbytku oddělitelný. 
3. Technické provedení uzamykatelných vstupů bude předem schváleno Vlastníkem. O schválení 

technického provedení vstupů bude proveden zápis. 
4. O osazení kontejnerových stání uzamykatelnými vstupy bude sepsán protokol. 
5. Po osazení kontejnerových stání uzamykatelnými vstupy předá SVJ Ostružinová klíč od každého 

kontejnerového stání Vlastníkovi. 
6. Osazením kontejnerových stání uzamykatelnými vstupy přebírá SVJ Ostružinová odpovědnost za 

udržování pořádku v prostoru kontejnerových stání. 
 

IV. 
1. Tato dohoda se sjednává na dobu 1 roku od jejího podpisu s automatickým prodloužením o další rok, 

pokud do 30 dnů před skončením platnosti dohody nedá některá z dohodových stran prokazatelně najevo, 
že nemá zájem o prodloužení platnosti dohody.   



2. Dohodové strany mají právo dohodu kdykoliv písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dnů od doručení 
výpovědi druhé straně. Výpovědní doba počíná běžet doručením výpovědi. Má se za to, že výpověď 
zaslaná poštou je doručena třetím dnem od odeslání. 

3. Po skončení platnosti této dohody uvede SVJ Ostružinová kontejnerová stání do původního stavu 
 

V. 
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech shodné právní síly, kdy Vlastník obdrží dvě vyhotovení 

a SVJ ostružinová jedno vyhotovení Dohody. 
3. Účastníci této dohody prohlašují, že si dohodu přečetli, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran 

5. Tato smlouva byla schválena Radou MČ Brno-Medlánky na její ….schůzi konané  
dne ……… usnesením č. ……………. 

 
V Brně dne …………     V Brně dne………….. 

 

 

……………………….     …………………… 

JUDr. Michal Marek      Ing. Vladimír Plšek 
         Starosta            předseda výboru 
MČ Brno-Medlánky      Společenství vlastníků  

                  Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9, Brno 
     

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statutární m ěsto Brno 
MČ Brno–Medlánky 

Starosta 

 
R7 …../2016 schůze Rady MČ Brno–Medlánky 

konaná dne ………... 2016 

  

Bod:  

 
Dohoda o uzamykání kontejnerových stání  

RMČ Brno-Medlánky schvaluje  uzavření Dohody o uzamykání kontejnerových stání se Společenstvím 
vlastníků Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9, Brno. 

 

Důvodová zpráva: 

Dohoda je uzavřena na žádost Společenství vlastníků Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9, Brno. Smyslem dohody je 
úprava vlastnictví k věci tak, aby se oddělitelné uzavírání vstupu nestalo součástí kontejnerových stání.  

 

Zpracoval:  

Mgr. Milan Satrapa, referent Úseku právního a vnitřních věcí 

 

Předkládá: 

JUDr. Michal Marek, starosta 
 

         

         

 


