
 
986/H/2020-HMSU  
Čj.: UZSVM/H/750/2020-HMSU 
 

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 JUDr. Michal Votřel, MPA, ředitel Územního pracoviště Hradec Králové,  
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v účinném 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 – Nusle, 
zastoupená na základě Pověření ze dne 8. 6. 2016 Ing. Markem Novotným, ředitelem Správy 
Hradec Králové 
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390  
(dále jen „přejímající“) 
 
 
uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,                             
ve znění pozdějších předpisů, § 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 Ministerstva financí 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  P Ř E D Á N Í  M A J E T K U  S T Á T U  A  O  Z M Ě N Ě  
P Ř Í S L U Š N O S T I  H O S P O D A Ř I T  S  T Í M T O  M A J E T K E M  

 
č. j. UZSVM/H/750/2020-HMSU 

 
Čl. I. 

 
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku: 

 
pozemky: 

• pozemková parcela číslo 2142, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice, 

hodnota v účetní evidenci 469,00 Kč,  

• pozemková parcela číslo 2143, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice, 

hodnota v účetní evidenci 1 813,00 Kč, 

• pozemková parcela číslo 2181, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice, 

hodnota v účetní evidenci 245,00 Kč,  

• pozemková parcela číslo 2184, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice, 

hodnota v účetní evidenci 217,00 Kč,  

 

     zapsané na listu vlastnictví č. 716 pro katastrální území Předměřice nad Labem,                      
obec Předměřice nad Labem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem                       
pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové.  

 
 



2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s podílem              
o velikosti ½ k pozemkům uvedeným v čl. I. (dále jen „předávaný majetek“) na základě 
Rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Hradec Králové o výměně 
vlastnických práv v pozemkové úpravě, o zrušení věcného břemene, o zřízení věcného 
břemene PÚ/781/K3/R-II./2007/Stř. ze dne 17. 8. 2007. Právní moc ke dni 7. 9. 2007. 

 
 

Čl. II. 

    Předávající se dohodl s přejímajícím na předání předávaného majetku přejímajícímu, 
předáním majetku se současně mění příslušnost hospodařit s předávaným majetkem  
a příslušným hospodařit s tímto majetkem se stává přejímající.  

  
 

Čl. III. 

1. Důvodem  předání  majetku  podle  této  smlouvy je skutečnost, že je zastavěn stavbou silnice  
     I. třídy – I/33. 
 
2. Přejímající a předávající se dohodli, že za předávaný majetek neposkytne přejímající 

předávajícímu žádné peněžité plnění. 
 
 

Čl. IV. 

1. Přejímající prohlašuje, že je mu současný stav předávaného majetku znám a že jej v tomto 
stavu přejímá.  
 

2. Předávající prohlašuje, že mu není známo, že by ohledně předávaného majetku bylo vedeno 
soudní řízení. Na výše uvedeném listu vlastnictví č. 716 je zapsáno zahájení exekuce                
vůči přejímajícímu, které s ohledem na ustanovení § 44a odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb.,      
ve znění pozdějších předpisů, nemá vliv na nakládání s předávaným majetkem. 
 

3. Předávající prohlašuje, že mu není známo, že by na předávaném majetku vázla nějaká 
omezení, závazky či právní vady. 

 
 

Čl. V. 

1. Smlouva je platně uzavřena okamžikem schválení Ministerstvem dopravy podle ustanovení     
§ 17 vyhlášky č. 62/2001 Sb. 

 
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), ve znění pozdějších předpisů.                                     

 
3. Předávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od platného uzavření smlouvy.  
 

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

5. Smluvní strany se dohodly, že návrh na záznam změny podle této smlouvy do katastru 
nemovitostí podá předávající. Dnem doručení tohoto návrhu příslušnému katastrálnímu úřadu 
dochází u předávaného majetku k zániku příslušnosti hospodařit u předávajícího a zároveň    
ke vzniku příslušnosti hospodařit u přejímajícího. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné                   

pouze na základě písemně uzavřených a vzestupně číslovaných dodatků smlouvy. 
 



7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.                     
Jedno vyhotovení je určeno pro potřeby katastrálního úřadu, po jednom vyhotovení obdrží 
předávající a přejímající a jedno vyhotovení je určeno pro příslušné ministerstvo.  

       
 
V Hradci Králové dne 28. 1. 2020                          V Hradci Králové dne 21. 2. 2020 

 
 
 
 
 

    
 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování                            Ředitelství silnic a dálnic ČR                                 
         státu ve věcech majetkových  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
…………………………….………………. …………………………….………………. 

JUDr. Michal Votřel, MPA 
ředitel 

Územního pracoviště Hradec Králové 

Ing. Marek Novotný 
ředitel Správy Hradec Králové 

 


