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Příloha č. 1 ke Smlouvě o předání majetku  
a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 

 č. j. UZSVM/OOL/7121/2019-OOLM 
 

 
Předávající předává a přejímající přebírá níže uvedené dokumenty: 
 
1. Nabývací tituly  

Nepředávají se. 
 
2. Dokumenty prokazující příslušnost předávajícího hospodařit s majetkem  

• Kopie Zřizovací listina ŘSD ze dne 11. 12. 1996, včetně přílohy, 

• Kopie Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR č. j. 12164/1196 - KM ze dne 4. 12. 
1996, 

• Kopie Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR č. j. 268/2012-410-PRIV/2 ze dne 26. 
11. 2012, úplné znění Zřizovací listiny ŘSD, včetně přílohy č. 2, 

• Kopie Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR č. j. 2752/01-KM ze dne 28. 6. 2001, 
opatření o převodu příslušnosti hospodařit k majetku, 

• Kopie Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR č. j. 24060/01-410 ze dne 28. 6. 2001, 
opatření, dodatek č. 3 zřizovací listiny 

 
3. Stavebně technická dokumentace 

Nepředávají se.   
 
4. Dokumenty k soudním řízením  
         Nepředávají se.   
 
5. Dokumenty ke správním řízením  

Nepředávají se.   
 
6. Dokumenty k nájemním a pachtovním smlouvám  

Nepředávají se.   
 
7. Dokumenty k zatížení předávaného majetku věcným právem: 

• Kopie smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 13. 6. 2007  
včetně příloh: Geometrického plánu č. 1591-5/2007 ze dne 12. 2. 2007, 

• Kopie smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 12. 3. 2012  
včetně příloh: Geometrického plánu č. 1897-51/2011 ze dne 2. 2. 2011, 
                       Geometrického plánu č. 1542-161/2006 ze dne 22. 8. 2006, 

• Kopie smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 29. 3. 2010  
včetně příloh: Geometrického plánu č. 1757-83-2/2009 ze dne 14. 8. 2009, 
                       Geometrického plánu č. 1757-83-1/2009 ze dne 14. 8. 2009, 

• Kopie smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 18. 12. 2015, včetně přílohy č. 4,  
včetně příloh: Geometrického plánu č. 2247-275/2015 ze dne 7. 7. 2015, 
                       Geometrického plánu č. 2279-276/2015 ze dne 12. 6. 2015, 
                       Geometrického plánu č. 2093-576/2010 ze dne 3. 3. 2014. 
                                       

8. Dokumenty k užívání předávaného majetku bez právního důvodu 
Nepředávají se.  
 
 

  



9. Dokumenty k uplatněným restitučním nárokům 

• Sdělení SPÚ, zn. SPU 431911/2017/21/Na, ze dne 23. 10. 2017, k nároku dle z. č. 
428/2012 Sb. 

• Sdělení SPÚ, zn. SPU 407554/2019/121Men, ze dne 4. 11. 2019, k nároku dle z. č. 
428/2012 Sb. 

• Sdělení SPÚ, zn. SPU 516637/2017, ze dne 2. 11. 2017, k uplatnění restitučního nároku 

• Vyjádření SPÚ zn. 473057/2019, ze dne 21.11.2019, k uplatnění restitučního nároku 

• Vyjádření SPÚ, zn. SPU 466569/2017/121/Kon, ze dne 6. 10. 2017 k privatizaci                         
a k příslušnosti hospodaření SPÚ 

• Vyjádření SPÚ, zn. SPU 413814/2019/121/Kon, ze dne 14. 10. 2019 k privatizaci                        
a příslušnosti hospodaření SPÚ 

 
10. Dokumenty ke zvláštnímu režimu nakládání s předávaným majetkem 

Nepředávají se.   
 
11. Dokumenty k zatížení předávaného majetku vedením inženýrských sítí   

Nepředávají se.  
 

12. Dokumenty k ekologické zátěži na předávaném majetku 
         Nepředávají se.  
 
13. Ostatní dokumenty související s předávaným majetkem 

• e-mail ze dne 21. 11. 2019 - k provozním škodám, 

• e-mail ze dne 22. 11. 2019 (doplněn dne 14.5.2020) - prohlášení k reálným hodnotám 
majetku a prohlášení k provozním škodám, výdajům, zálohám a příjmům a k účetním 
hodnotám 

• Vyjádření ze dne 7. 5. 2019 - prohlášení k reálným hodnotám majetku a účetním 
hodnotám a k výdajům, zálohám a příjmům 

• Vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, odd. péče o krajinu   
a zemědělství č. j. SMOL/290369/2017OZP/PKZ/Kub ze dne 15. 12. 2017 

• Vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, odd. péče o krajinu   
a zemědělství č. j. SMOL/312988/2019OZP/PKZ/Kub ze dne 28. 11. 2019 

• Kopie prohlášení o stavu exekuce ze dne 17. 10. 2016 

• Kopie Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku č. j. OL-4-2017-Ma ze dne 5. 9. 2017 

• Kopie Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku č. j. OL-4-2019-Ma ze dne 9. 9. 2019 

• Kopie vnitrorezortní nabídka – detail inzerátu publikovaného dne 7. 9. 2017 a 18. 9. 
2019 

• Kopie pověření xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 11. 3. 2011 

• Žádost Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností ze dne                         
3. 9. 2019, č. j. KUOK/91891/2019, o bezúplatné nabytí pozemku pozemkové parc.                  
č. 1025/50 v k. ú. Hodolany  

• e-mail ze dne 23. 4. 2020 – sdělení k doložení Ohlášení o zániku práva hospodař.                     
a vzniku příslušnosti hosp. s majetkem státu 7540/2001-614 ze dne 11. 6. 2001 
 

 

 


