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D o d a t e k   č. 1 
k Dohodě o vypořádání společného jmění manželů a propadlého majetku 

č. j. UZSVM/HPU/5088/2019-HPUM ze dne 3. 7. 2019, 
který spolu uzavírají 

 
 
 
manželé 
Petr Kadeřávek, nar. xxxxxxxx 1961 
bytem xxxxxxxxxx Pardubice 

a 

Renata Kadeřávková, nar. xxxxxxx 1967 
bytem xxxxxxxxxx Pardubice  

a  

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 pověření generální ředitelky č.j. UZSVM/HPU/1824/2019-HPUM ze dne 18.4.2019 
(dále společně jako „účastníci“ nebo „účastníci dohody“) 
 
 

1. Mezi účastníky byla dne 3. 7. 2019 uzavřena Dohoda o vypořádání společného jmění manželů 
a propadlého majetku č. j. UZSVM/HPU/5088/2019-HPUM (dále jen „DOHODA“).        

2. Účastníci se ve smyslu Čl. VI. odst. 6.5. a 6.9. DOHODY dohodli takto: 

• Ustanovení Čl. II. DOHODY se doplňuje takto: 

2.22. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/199 k pozemkům – parcela č. 1014/34, č. 1014/244,  
č. 1014/245, č. 1014/257, č. 1014/265, č. 1014/284, č. 1014/285, č. 1014/301, č. 1014/302,  
č. 1014/303, č. 1014/304, č. 1014/305, č. 1014/306, č. 1014/307, č. 1014/308, č. 1014/309,  
č. 1014/310, č. 1014/311, č. 1014/313, č. 1816/2, č. 1816/17, č. 1816/19, č. 1816/20,  
č. 1816/21, č. 1816/23, č. 1816/50, č. 1816/51 a č. 1816/53, v katastrálním území Vysočany, 
obec Praha. 

2.23. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/199 ke stavbám, které nepodléhají zápisu do katastru 
nemovitostí, a to ke stavbě (souboru staveb) – dětské hřiště, nacházející se na pozemku  
– parcele č. 1014/245, ke stavbě (souboru staveb) – veřejné osvětlení, nacházející se na 
pozemcích – parcelách č. 1014/244, č. 1014/265, č. 1014/302 a č. 1014/304 a ke stavbě  
– zpevněný povrch, nacházející se na pozemcích – parcelách č. 1014/301, č. 1014/303,  
č. 1014/305, č. 1014/306, č. 1014/308, č. 1014/310, č. 1014/311, č. 1816/2, č. 1816/17,  
č. 1816/21, č. 1816/23 a č. 1816/53, v katastrálním území Vysočany, obec Praha. 

• Ustanovení Čl. IV. DOHODY se doplňuje takto: 

4.14. Účastníci dohody se dohodli na vypořádání společného jmění manželů a propadlého 
majetku z tohoto jmění tak, že ze spoluvlastnických podílů uvedených v odst. 2.22. a 2.23. 
patří Renatě Kadeřávkové spoluvlastnický podíl o velikosti 1/398, Petru Kadeřávkovi 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/597 a České republice spoluvlastnický podíl o velikostí 
1/1194. 



3. K majetku, ke kterému nabývá vlastnické právo podle tohoto Dodatku č. 1 Česká republika, 
nabývá příslušnost hospodařit podle § 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento Dodatek č. 1 zároveň 
nahrazuje prohlášení o vzniku práva osvědčující příslušnost hospodařit Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových podle § 15 odst. 1 citovaného zákona. 
 

4. V ostatním zůstává DOHODA beze změn. 
 
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
 
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním 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.“). Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Následně předá Petru 
Kadeřávkovi a Renatě Kadeřávkové doklad o uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv podle  
§ 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb. 

 
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti provedeních, všechny s platností originálu, přičemž manželé 

Kadeřávkovi obdrží po podpisu každý po jednom provedení, dvě provedení si ponechá Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových a jedno provedení bude určeno pro vklad  
do katastru nemovitostí. Návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí  
dle tohoto dodatku podá Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu. 

 
8. Účastníci prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho 

připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
V Pardubicích dne 15. 7. 2021                                        V Pardubicích dne 15. 7. 2021 
 
  
 
………………………………………                                        ……………………………………… 
              Petr Kadeřávek                                                                  Renata Kadeřávková 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 19. 7. 2021 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 
 
 
………………………………………. 
     JUDr. Michal Votřel, MPA 
                    ředitel  
Územního pracoviště Hradec Králové 
 


