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Česká republika -  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2
za kterou právně jedná ředitel Územního pracoviště České Budějovice,
Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice,
na základě pověření dle Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „předávající")

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené ředitelkou Správy České Budějovice, se sídlem Lidická
49/110, 370 44 České Budějovice, na základě pověření generálního ředitele ze dne 1.4. 2015 
IČO: 65993390 
(dále jen „přejímající")

(společně dále jen „smluvní strany'")

uzavírají podle ustanovení § 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.“), § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 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

S M L O U V U
o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem České republiky 

č. 272/19-UZSVM/C/21183/2016-Šm

j.
1. Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na 

základě zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve 
znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb. příslušný hospodařit 
s níže uvedenou nemovitou věcí:

pozemek parcela č. 1202/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
zapsanou na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území České Budějovice 3, obec České 
Budějovice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, 
Katastrálním pracovištěm České Budějovice (dále jen „převáděný majetek").

2. S převáděným majetkem hospodařily Technické služby města Českých Budějovic. Usnesení 
vlády č. 518 ze dne 19.8.1992 zařadilo Technické služby města Českých Budějovic do 
seznamu podniků v druhé vlně privatizace. Na uspořádání majetku takového podniku se 
vztahuje dle ČI. IV zákona č. 220/2000 Sb., o změnách zákonů v souvislosti s přijetím zákona 
o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, režim 
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
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pozdějších předpisů. S účinností od 1.1. 2001 dle § 57 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb. zaniklo 
právo hospodaření Technickým službám města Českých Budějovic a majetek převzal bývalý 
Okresní úřad České Budějovice a následně pozemek převzal Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových dle § 29 zák. č. 201/2002 Sb. na základě ohlášení ze dne 24.10.2002. 
Usnesení vlády č. 234 ze dne 16.3.2020 schválilo vyjmutí převáděného majetku z privatizace. 
Realizace se tudíž řídí zákonem č. 219/2000 Sb.

II.

Touto smlouvou se mění příslušnost hospodařit s převáděným majetkem z předávajícího 
na přejímajícího, a to k okamžiku, kdy návrh na zápis podle této smlouvy došel příslušnému 
katastrálnímu úřadu. Předávající předává převáděný majetek přejímajícímu a přejímající 
přejímá převáděný majetek se všemi součástmi právy a povinnostmi s ním spojenými.

III.
Smluvní strany se v souladu s § 16 odst. 1 vyhlášky č. 62/2001 Sb. dohodly, že za převáděný 
majetek nebude poskytnuto žádné peněžité plnění, ani náhrada.

IV.
V účetní evidenci předávajícího je převáděný majetek veden v hodnotě 230.400 Kč.

V.
Důvodem změny příslušnosti hospodařit s převáděným majetkem podle této smlouvy je 
skutečnost, že přejímající potřebuje převáděný majetek k zabezpečení výkonu svojí činnosti. 
Převáděný majetek je určen ke stavbě komunikace I. třídy -  stavba s názvem „Severní spojka 
l/20“, jejímž investorem je přejímající.

VI.
1. Předávající prohlašuje, že na převáděném majetku nevážnou žádné dluhy, zástavní práva ani 

jiné právní vady či omezení, krom níže uvedeného:

■ věcné břemeno zřizování a provozování vedení podle geometrického plánu č. 4172- 
27/2009 spočívající v umístění kabelu NN a pilíře oprávnění pro E.ON Distribuce, a.s.

■ věcné břemeno zřizování a provozování vedení podle geometrického plánu č. 4594- 
12GG108/2011 spočívající v umístění kabelu NN oprávnění pro E.ON Distribuce, a.s.

2. Přejímající prohlašuje, že je mu stav převáděného majetku znám a v tomto stavu jej bez výhrad 
přijímá.

VII.
O trvalé nepotřebnosti převáděného majetku bylo předávajícím rozhodnuto v souladu s § 14 odst. 
7 zákona č. 219/2000 Sb. dne 21.10.2019 pod č. j.: UZSVM/C/18602/2019-HMSU.

VIII.

1. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.

2. Tato smlouva nepodléhá dle § 2h odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní, energetické a komunikační infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, 
schválení Ministerstvem dopravy ČR.

3. Tato 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), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 340/2015 Sb.“).
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4 .

7.

8 .

Předávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Předávající předá přejímajícímu doklad 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., 
jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti.
Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, 
že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Jeden stejnopis obdrží přejímající, jeden předávající a jeden stejnopis je určen pro příslušný 
katastrální úřad.
Smluvní strany se dohodly, že po nabytí účinnosti této smlouvy záznam v katastru 
nemovitostí u příslušného katastrálního pracoviště zajistí předávající a vyrozumí o tom 
přejímajícího.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích, dne E 2020 V Českých Budějovicích, dne

ředitel Územního pracoviště České Budějovice
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

(předávající)

ředitelka Správy České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

(přejímající)
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