
 

 
11704/HPU/2016-HPUM 
Č.j.: UZSVM/HPU/12075/2016-HPUM 
 

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,  
za kterou právně jedná Ing. Martina Loukotová, ředitelka odboru Odloučené pracoviště Pardubice  
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014, v účinném znění 
IČO: 69797111  
(dále jen „povinný z věcného břemene“)  
 
a 
 
JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci  
se sídlem Čs. pionýrů 197, 538 07 Seč 
IČO: 48154946 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 894 
zastoupená                 , likvidátorem  
(dále jen „oprávněný z věcného břemene“) 
 
uzavírají  

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“) tuto 

 

S M L O U V U  O  Z R U Š E N Í  A  Z Á N I K U  V Ě C N É H O  

B Ř E M E N E   

(č.j.: UZSVM/HPU/12075/2016-HPUM) 
 

 

 
 

Čl. I. 
 

                Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je podle § 9 
zákona č. 219/2000 Sb. příslušný hospodařit s níže uvedeným majetkem:  
 
Pozemky 

 
stavební parcela číslo 750/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany 
chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st.,  
LV 1219 
 
pozemková parcela číslo 492/37, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, způsob ochrany chráněná krajinná oblast – II.- IV. zóna 
 
pozemková parcela číslo 492/46, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, způsob ochrany chráněná krajinná oblast – II.- IV. zóna 
 

zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Seč a obec Seč, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm 
Chrudim . 



 
Čl. II. 

 
       Oprávněný z věcného břemene je oprávněn trvale, bezplatně a neomezeně užívat nemovité věci 

uvedené v Čl. I. této smlouvy včetně všech součástí, příslušenství, přírůstků a neoddělených 
plodů těchto nemovitých věcí, a to na základě Smlouvy č. 8/2004 o zřízení věcného břemene 
uzavřené dne 18.5.2004, právní účinky vkladu práva ke dni 20.5.2004.  

 
 

Čl. III. 
 

     Účastníci této smlouvy bezplatně ruší věcné břemeno uvedené v Čl. II. této smlouvy, které  
je zapsáno pro oprávněného z věcného břemene v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim na listu vlastnictví č. 60000 pro 
katastrální území Seč k nemovitým věcem uvedeným v Čl. I. této smlouvy. 
   
 

Čl. IV. 
 

K zániku práva odpovídajícímu věcnému břemeni je nutný vklad do katastru nemovitostí. Návrh 
na vklad podá příslušnému katastrálnímu úřadu povinný z věcného břemene. 
 
 

Čl. V. 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k výmazu práva z katastru 
nemovitostí. 
 

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

 
5. Smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv 

zajistí povinný z věcného břemene. 
 
 
V Pardubicích dne ………………….                  V ……………………… dne……………… 
 
 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování   JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci  
       státu ve věcech majetkových 
 
 
 
 
 
 
…………………………….………………                  .…………………………….………………. 
            Ing. Martina Loukotová      
                    ředitelka odboru                                                            likvidátor                                        
   Odloučené pracoviště Pardubice                        


