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DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ 

Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
 

 

 

 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov 

IČ: 04084063 

DIČ: CZ04084063 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623  

Zastoupená Milošem Moravcem , Senior specialistou pro výstavbu sítě , Výstavba přístupové sítě 

Čechy  dle Pověření  

na straně jedné 

 
 (dále jen „Nabyvatel“) 

 

a 

Město Rychnov nad Kněžnou 

se sídlem                   Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

zastoupený:               Ing. Janem Skořepou, starostou města 

IČ :   00275336 

DIČ :   CZ00275336 

Bankovní spojení : ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou 

Číslo účtu :  27-1240286399/0800 
na straně druhé  

 

(dále jen „Převodce“) 

 

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností 

z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda“). 

 

 

čl. I. 

 

Převodce je na základě rozhodnutí o umístěním stavby „Rekonstrukce budovy bývalého kina v Rychnově nad 

Kněžnou, kteréžto bylo vydáno dne 6.11. 2018 Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, odborem výstavby 

a životního prostředí pod č. j.: OVŽP-20524/2018-Po (dále jen „Rozhodnutí o umístěním stavby“) oprávněn k 

umístění stavby Přeložky sdělovacích vedení (dále jen „Stavba“).  

 

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění 

Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která 

plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro 

umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.  
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čl. II. 

 

 

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí 

o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby 

stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, 

správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny. 

 

čl. III. 

 

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí 

a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně 

vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných 

podmínek pro kteréhokoliv z nich. 

čl. IV. 

 

(1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom 

Nabyvatel. 

(2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem. Tato dohoda nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

V Hradci Králové dne V Rychnově nad Kněžnou dne  

 

 

__________________________ ___________________________ 

 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: Město Rychnov nad Kněžnou:  

xxxxxxxxxxxxxx   Ing. Jan Skořepa 

Senior specialista pro výstavbu sítě starosta města 


