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Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,

(dále jen „předávající") 

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 65993390 
DIC: CZ65993390 
(dále jen „přejímající")

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 55 odst. 3 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“) a § 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o 
hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 62/2001 Sb.“) tuto

SMLOUVU
O PŘEDÁNÍ MAJETKU A O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU

č.j. UZSVM/SPB/7229/2019-SPBM

Č I.  I.

1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí:

Pozemky:

• pozemková parcela číslo 620/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace

• pozemková parcela číslo 621/72, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace

zapsané na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území a obec Zbenice, v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram.

a

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 pozemku:
• pozemková parcela číslo 1499, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná 

půda

zapsaný na listu vlastnictví č. 532, pro kat. území a obec Chraštice, v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram.



2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit se spol. podílem 
ve výši id. !4 p.č. 1499 v k.ů. Chraštice na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně 
vlastnických práv v pozemkové úpravě PÚPB 937/07, RV 2/2012-B ze dne 5. 9. 2012, rávní 
moc ke dni 25. 9. 2012, a s pozemky p.č. 620/2 a p.č. 621/72 v k.ú. Zbenice na základě § iq 
a § 11 zákona č. 219/2000 Sb. s odkazem na § 8 zákona č. 172/1991 Sb., a od 29. 9. 2015 
s nimi nakládá ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.

3. Přejímající je příspěvkovou organizací dle zřizovací listiny ze dne 4. 12. 1996 s účinností 
od 1. 1. 1997.

ČI. II.
1. Předávající nemovité věci uvedené v čl. I. této smlouvy nepotřebuje k plnění svých úkolů

2. Pozemky jsou vedeny v účetní evidenci předávajícího, hodnota pozemků činí ke dni uzavření
této smlouvy:

• pozemková parcela č. 620/2......................................................................... 8.886 Kč
(slovy: osm tisíc osm set osmdesát šest korun českých)

• pozemková parcela č. 621/72..................................................................... 22.774 Kč
(slovy: dvacet dva tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun českých)

• spol. podíl ve výši id. 1/4 pozemkové parcely č. 1499....................................... 287 Kč
(slovy: dvě stě osmdesát sedm korun českých)

Čl. III.

1. Předávající nemovité věci uvedené v Čl. I této smlouvy se všemi právy a povinnostmi 
předává přejímajícímu. Změna příslušnosti hospodařit s tímto majetkem nastává dnem 
podání návrhu na zápis změny příslušnosti hospodařit ve prospěch přejímajícího u 
příslušného katastrálního úřadu. Od tohoto dne je příslušný s majetkem hospodařit 
přejímající. Předávající i přejímající shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné 
skutečnosti, které by uzavření této smlouvy bránily.

2. Důvodem předání majetku státu uvedeného v Čl. I. této smlouvy je skutečnost, že pozemky 
jsou pro přejímajícího potřebné pro realizaci budoucí stavby dálnice D4 pod názvem ..D4 
Milín-Lety“.

3. Předávající a přejímající se dohodli, že za majetek předávaný podle této smlouvy přejímající 
neposkytne předávajícímu žádné peněžité plnění ani náhradu.

Čl. IV.

1. Obě smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl proveden zápis do katastru nemovitostí 
formou záznamu k nemovitým věcem uvedeným vČI. I. této smlouvy o předání majetku 
a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu do katastru nemovitostí vedeného 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram.

2. Návrh na záznam změn podle této smlouvy u příslušného pracoviště katastrálního úřadu 
zajistí předávající.



ČI. v.
1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Přejímající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Přejímající předá předávajícímu 
doklad o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti.

4. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno 
Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálnímu pracovišti Příbram pro podání 
návrhu na zápis změn záznamem ve veřejném seznamu.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, oboustranně dohodnutých a vzestupně 
číslovaných dodatků. Bez dodržení těchto podmínek není změna smlouvy platná.

7. Předávající prohlašuje, že mu není známo, že by na předávaných nemovitých věcech 
uvedených v ČI. I. této smlouvy vázla nějaká omezení, závazky či právní vady, a že není 
omezen disponováním s nimi.

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ...

Česká republika - Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových

V Praze dne.......

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace


