
Zámé r Města Újezd u Brna prodeje souboru pozemků  a staveb tvoří cí ch bývalý vojenský areál

,,ARMY park"

Č estné  prohláš ení

Zdeněk Máca,  a Mgr, Š árka tVácová, . , oba trvalým bydliš těm 

tí mto č estně prohlaš ují , ž e:

. naš e identifikač ní  ú daje jsou ú plné  a pravdivé  a budou udrž ovány v aktuální m stavu;

o jsme způ sobilí k právní m jednání m;

o v pří padě změny identifikač ní ch ú dajů  bezodkladně tyto oznámí me Městu Újezd u Brna;

. seznámilijsme se s podmí nkami záměru města a zavazujeme se je dodrž ovau

o nemáme v č eské  republice nebo v zemi naš eho bydliš tě č i sí dla v evidenci daní zachycen splatný

daňový nedoplatek,

o nemáme vů č i Městu Újezd u Brna dluh, jehož  plnění  je vynutitelné  na základě vykonatelné ho

exekuč ní ho titulu,

. nemámež ádný dluhvevztahukespotřební danivevztahukbodu3.7.1pí sm.a)avevztahukbodu

3.7.1 pí sm. b),

. nejsme jako fyzické  osoby zapsány v obchodní m rejstří ku zapsány, ve vztahu k bodu 3.7.1 pí sm, c

. nejsme v likvidaci, nebo proti nám nebylo vydáno rozhodnutí  o ú padku, vů č i němuž  nebyla

naří zena nucená správa podle j iné ho právní ho předpisu nebo se nenachází v obdobné  situaci podle

právní ho řádu země sí dla zájemce

. na ú č et Města Újezd 4925641,/O1OOjsme dne 1,5,3.2022 slož ilij istinu ve výš i 250.000 Kč

Újezd u Brna,15.3.2022

Mgr.Zdeněk Máca



Pří toha č . 3 - KRYCí  LlsT

,rProdej areá!u rrARMY park"."

Zájemce
Jmé no, pří jmení Zdeněk Máca, tvtgr. Š árka Mácová

Trvalé  bydliš tě

Adresa pro poš tovní

styk

Datum narození

Osoba oprávněná
jednat za zájemce

Zdeněk Máca, Mgr. Sárka Mácová

kontaktní  osoba Zdeněk Máca, vlgr. Š árka Mácová

Telefon 608726 656 /  608 603 304

E-mail maca@kangaroo,cz /  macova @ kangaroo.cz

Nabí dková cena v CZK bez DPH 2.505.000 Kč

sazba DPH, která se vztahuje k

nabí dkové  ceně v %

výš e DPH (v CZK) Jako fyzické  osoby nejsme plátci DPH

Nabí dková cena v CZK vč . DPH

podpis nabí dkv

Podpis oprávněné  osobv / / ?/ -

Titul, jmé no, pří jmení , funkce

l

Zdeněk Máca tvsr. Š árka Mácová

Razí tko, datum 15.3.2022



Město Újezd u Brna

Komenské ho 107

Újezd u Brna 664 53

Újezd u Brna,15.3.2022

Věc: Nabí dka na odkup pozemků  a staveb bÝva| é ho voienské ho areálu ,,ARMY park" vč . vš ech

souč ástí  a pří sluš enství

Váž ené  zastu pitelstvo,

na základě vaš í výzvy č .9I8lZO22lUUB/MFlze dne t6,2.2022 vám předkládáme struč ný zámé r využ ití

areálu bývalé ho vojenské ho Army parku.

Projekt odkupu areálu bychom chtěli realizovat jako fyzické  osoby, tedy obyvatelé  Újezdu u Brna, kteří

zde ž ijí  a podnikají :  Zdeněk Máca a tvgr. Š árka Mácová. Naš im záměrem je daný areál postupně

zrekonstruovat a využ í t následovně:

1/  Rozš í ření  administrativní ch a skladovací ch prostor naš í  společ nosti

Jsme majitelé  reklamní  a polygrafické  firmy se sí dlem v Úlezdu u Brna. V rámci budoucí ch investic,

které  máme naplánované , bychom rádi rozš í řili administrativní  a skladovací  zázemí  naš í  společ nosti.

Aktuální stav naš ich prostor je v souč asné  době kapacitně nedostateč ný. Hledáme proto dalŠ Í  prostory

tak, abychom investice nemuseli provádět mimo naš e město. Vznikem nových prostor dojde také

k výrazné mu navýš ení  pracovní ch mí st.



/
/

2/  Technologický klastr

Naš e společ nost aktuálně řeš í v rámci Ministerstva prů myslu a obchodu několik projektů , jejichž  cí lem

je aplikace nových technologií a inovací do výroby a digitalizace. Rádi bychom na tyto projekty navázali

rozš í ření m spolupráce s podobně zaměřenými firmami a dovedli do naš eho města dalš í  investory,

Spolupráci máme j iž  zahájenou a aktuálně probí hají jednání  o jeho podobě a fungování , Vybudování

technologické ho klastru v dané  lokalitě koresponduje s poptávkou po podpoře podnikání  a tvorbě

nových pracovní ch pří lež itostí v Újezdu u Brna.

3/  Volnoč asové  aktivlty

V dané m areálu zamýš lí me č ást prostor využ í t pro veřejnost, v podobě volnoč asových aktivit.

Zuvaž ovaných mož ností  se nabí zí  vybudování  veřejné  kryté  střelnice, pří p. lanové ho centra č i

horolezecké  stěny.

4/  Bezpeč nostní  zázemí  města

Aktuální  bezpeč nostní  situace v Evropě oteví rá otázku využ ití  stávají cí ch krytů  zbudovaných v tomto

areálu. V souč asné  době v Újezdu u Brna není  bezpeč nostní  kryt a v pří padě potřeby bychom jej proto

poskytli v rámci spolupráce městu a jeho obyvatelů m,

5/  Ostatní

Otázka vlivu na ž ivotní  prostředí je společ ným jmenovatelem

záměru, který vám předkládáme. V naš em projektu je kladen

pro vš echny navrhované  č ásti naš eho

dů raz na zachování  plochy zeleně, ať
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stávají cí ho nebo nově navrž ené . Areál postupně zrekonstruujeme s ohledem na okolní  prostředí , naví c

s využ ití m obnovitelných zdrojů .

5/  Benefity naš eho projektu

- Revitalizace areálu, který je v dezolátní m stavu a potřebuje bezodkladně rozsáhlou investici

- Po ] .5. letech od uzavření  by areál naš el své  využ ití

- Vytvořeni nových pracovní ch pří lež itostí  pro mí stní obyvatele

- Následný rozvoj lokality naš eho města a jeho okolí

- Rozvoj turistické ho ruchu

- Vytvořeni nových volnoč asových aktivit v lokalitě

Projekt, který vám překládáme, zohledňuje dlouhodobý rozvoj oblasti s pří mým dopadem na

ekonomiku naš eho města.

Cena, kterou za areál nabí zí me, reflektuje jeh aktuální  stav, t j.:

- stávají cí  stav budov je na hranici nákladné  demolice

- zachované  budovy budou vyŽadovat obrovské  investice, aby mohly slouž it dané mu záměru

- ke vŠ em budoucí m projektŮm v areálu se vž dy bere ohled na souhlasné  stanovisko armády

- areál není  v souč asné  době napojen na vodovodní  řad

- minimální  investice pro rozvoj areálu je řádově 50 milionů  Kč

S pozdravem,

/


