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Níže uvedení ú astníci 
 

eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových 
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Praha 2 – Nové M sto, 
za kterou právn  jedná Mgr. Ivana Kubí ková, editelka odboru Hospoda ení s majetkem státu 
Územního pracovišt  v hlavním m st  Praze na základ  P íkazu G . 6/2014 

: 69797111 
jako evodce 
 

a 
 

Jarmila Pláteníková, datum narození XX XX 1924 
trvalým pobytem XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX Praha XX 
jako nabyvatel 
 
uzavírají podle ustanovení § 60a) a násl. zákona ís. 219/2000 Sb., o majetku eské republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis , tuto 

 
 

smlouvu o bezúplatném p evodu vlastnictví k nemovité v ci 
 

I. 
1. eská republika je vlastníkem pozemku parc. . 1359/2, druh pozemku zastav ná plocha a 

nádvo í, v evidenci KN zapsána ochrana nemovitosti – památkov  chrán né území, na 
pozemku stojí stavba: bytový d m .p. 240, 241, LV 1262, 
 
v katastrálním území Vršovice, obec Praha, zapsaným v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví . 60000 vedeném Katastrálním ú adem pro hlavní m sto Prahu, Katastrálním 
pracovišt m Praha. 
 

2. Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je p íslušný hospoda it s výše uvedeným 
pozemkem na základ  ustanovení § 9 odst. 1 zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis . Ohlášení 

íslušnosti hospoda it ze dne 13.9.2006 pod .j. UZSVM/A/11772/2006-MOE2. 
 
3. P edm tem této smlouvy je bezúplatný p evod spoluvlastnického podílu ve výši  

id. 674/29522 pozemku uvedeného v odst. 1 tohoto lánku smlouvy. 
 

II. 
1. Nabyvatel je vlastníkem jednotky . 240/6 (byt) v bytovém dom .p. 240, 241 p íslušném k 

ásti obce Vršovice, obec Praha, postaveném na pozemcích parc. . 1359/2 a 1351/2, v etn  
íslušného spoluvlastnického podílu id. 674/29522 na spole ných ástech domu, jak je 

zapsáno na listu vlastnictví . 10421, vedeném Katastrálním ú adem pro hl. m. Prahu, 
Katastrálním pracovišt m Praha, pro k.ú. Vršovice. 

 
2. Pozemek parc. . 1359/2 tvo í jeden funk ní celek s bytovým domem .p. 240, 241 

postaveným na pozemcích parc. . 1359/2 a 1351/2. Bytový d m je rozd len na jednotky. 
 

III. 
evodce spoluvlastnický podíl na pozemku dle l. I. odst. 3 této smlouvy p evádí bezúplatn  do 

vlastnictví nabyvatele a ten jej do svého vlastnictví p ijímá, jak stojí a leží. 
 

IV. 
1. Smlouva je uzav ena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.  
 



2. Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího uve ejn ní v registru smluv v souladu se 
     zákonem . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování  
     t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních stran podává 
     návrh na vklad p evodce. 

 
V. 

Vlastnictví p edm tu p evodu p echází na nabyvatele dnem zápisu do ve ejného seznamu 
nemovitostí. Týmž dnem p echázejí na nabyvatele práva a užitky a veškeré závazky spojené 
s vlastnictvím a užíváním. 
 

VI. 
1.  Ú astníci smlouvy si tuto p etli, s jejím obsahem v plném rozsahu souhlasí a prohlašují, že 

smlouva byla uzav ena po vzájemném projednání, dle jejich vážné a svobodné v le, ur it             
a srozumiteln , nikoli v tísni a za nápadn  nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
podpisy. 

 
2.  Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každá strana a katastrální ú ad obdrží 

po jednom vyhotovení. 
  
                                                                           VII. 
1.  Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
     
2.  Tato smlouva bude zve ejn na Ú adem v registru smluv podle zákona . 340/2015 Sb.,         

o zvláštních  podmínkách   ú innosti   n kterých  smluv,   uve ej ování   t chto  smluv                  
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
3.  Ú ad zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu, 

nejpozd ji však do 30 dn  od uzav ení smlouvy. 
 
  
 
Praha dne                                                                       Praha dne 
 
 

evodce                                                                              nabyvatel 
 
 
        ...................................................                                            ................................................... 

 
                           Jarmila Pláteníková   
                                                                                               
 
 
 

              Mgr. Ivana Kubí ková 
editelka odboru Hospoda ení s majetkem státu 

  Územního pracovišt  v hlavním m st  Praze 
 


