
DOHODA O SMÍRNÉM ŘEŠENÍ SPORU 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 
 
Město Litom ěřice 
IČO: 00263958 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen „Město Litom ěřice “) 
 
a 
 
Česká dominikánská provincie 
IČO: 00408379 
se sídlem Husova 234/8, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury pod č. ev. 
8/2-18/1994 
zastoupená  fr. Benediktem Tomášem Mohelníkem, provinciálem 
  fr. Martinem Poláčkem, sociem provinciála 
(dále jen „Česká dominikánská provincie “) 
 

(Město Litoměřice a Česká dominikánská provincie jsou dále společně označováni též jako 

„smluvní strany “ nebo každý jednotlivě též jako „smluvní strana “) 

 

tuto 

 
DOHODU O SMÍRNÉM ŘEŠENÍ SPORU 

(dále též jen „Dohoda “) 
 

dle ustanovení § 1746 odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 
(dále jen „občanský zákoník “) 

 
takto: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Město Litoměřice a Česká dominikánská provincie dlouhodobě usilují o dobré 
vzájemné vztahy, přičemž mají zájem na tom, aby toto jejich úsilí nebylo ohroženo 
právními spory ohledně majetku.  

1.2. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu s úmyslem vnést natrvalo právní jistotu 
do oblasti sporných vlastnických práv k nemovitým věcem v katastru Města 
Litoměřice, jak jsou popsány dále, jejichž držiteli a v katastru nemovitostí zapsanými 
vlastníky jsou Město Litoměřice, jeho obyvatelé a další fyzické osoby. Tuto formu 
mimosoudního řešení zvolily smluvní strany s ohledem na skutečnost, že uzavření 
soudního smíru mezi stranami brání odmítavý postoj Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových k takovémuto řešení věci. 
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2. PROHLÁŠENÍ STRAN, SPORNÁ PRÁVA A POVINNOSTI 

2.1. Česká dominikánská provincie prohlašuje, že je právním nástupcem církevní 
právnické osoby Dominikánského kláštera v Litoměřicích, který byl dle České 
dominikánské provincie historicky také označován v různých variacích mj. jako 
Leitmeritzer Dominicaner Ordens Kloster cum onere fundationis, případně 
Dominikánský konvent v Litoměřicích (dále jen „Dominikánský klášter 
v Litom ěřicích “). K výše uvedenému Česká dominikánská provincie již dříve 
předložila potvrzení Konference vyšších představených mužských řeholí v České 
republice o právním nástupnictví ze dne 12.3.2013, č.j. 47/2013. 

2.2. Česká dominikánská provincie dále prohlašuje, že Dominikánský klášter v 
Litoměřicích byl v minulosti vlastníkem pozemků podle pozemkového katastru parc. č. 
PK 2550, PK 2551, PK 2553/1, PK 2553/2 a PK 2554, zapsaných v knihovní vložce č. 
4446, parc. č. PK 3419/4, zapsané v knihovní vložce č. 1055, a parc. č. PK 1340, PK 
1341, PK 1348/1 a PK 1348/5, zapsaných v knihovní vložce č. 504, to vše v 
katastrálním území Litoměřice (dále jen „Původní PK pozemky “). Česká 
dominikánská provincie má za to, že Původní PK pozemky v současné době zasahují 
zcela či z části pozemky parc. č. 4119/4, 4119/9, 4202/22, 4202/24, 4202/34, 4671, 
2591/1, 4960 a 4962/17, zapsané na LV č. 1, katastrální území Litoměřice (685429), 
obec Litoměřice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice (dále jen „Sporné pozemky “). Sporné 
pozemky jsou v současné době zapsány v katastru nemovitostí jako vlastnictví Města 
Litoměřice. 

2.3. Česká dominikánská provincie podala žalobu u Okresního soudu v Litoměřicích, 
doručenou tomuto soudu dne 22.12.2015, kterou zpochybnila vlastnické právo Města 
Litoměřice ke Sporným pozemkům a navrhla určení vlastnického práva 
k předmětným pozemkům pro Českou republiku (dále jen „Žaloba “). Soudní řízení o 
Žalobě je vedeno u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 532/2015 (dále 
jen „Soudní řízení“). Česká dominikánská provincie zastává v Soudním řízení právní 
názor, podle kterého Sporné pozemky nepřešly platně do vlastnictví Města Litoměřice 
z důvodu jejich blokace podle ust. § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění účinném do 
31. prosince 2012, případně podle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o 
podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Na základě výše uvedeného se 
Česká dominikánská provincie Žalobou dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetkovém 
vyrovnání s církvemi “), domáhá toho, aby soud určil, že vlastníkem Sporných 
pozemků je Česká republika, což by dle České dominikánské provincie umožnilo 
následné vydání Sporných pozemků České dominikánské provincii postupem dle 
zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.  

2.4. Město Litoměřice zastává v Soudním řízení právní názor, že je jediným oprávněným 
vlastníkem všech Sporných pozemků, když vlastnické právo k 
předmětným pozemkům nabylo na základě ust. § 1 zákona č. 172/1991 Sb., o 
přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, respektive na 
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základě směnné smlouvy uzavřené mezi městem Litoměřice a Českou republikou – 
Zemědělským odborným učilištěm Lovosice, IČO: 00082571, ze dne 26. května 1997. 

2.5. Česká dominikánská provincie dále podala dle zákona o majetkovém vyrovnání s 
církvemi žaloby o určení vlastnického práva k nemovitým věcem v katastrálních 
územích Litoměřice, které jsou ve vlastnictví obyvatel Města Litoměřice a dalších 
fyzických osob, na základě kterých jsou vedena následující soudní řízení, a to proti 
žalovaným: 

2.5.1. České republice-Státnímu pozemkovému úřadu a paní XXXXX, vedeného u 
Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 528/2015; 

2.5.2. České republice-Státnímu pozemkovému úřadu a paní XXXXX, vedeného u 
Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 529/2015; 

2.5.3. České republice-Státnímu pozemkovému úřadu a paní XXXXX, vedeného u 
Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 530/2015; 

2.5.4. České republice-Státnímu pozemkovému úřadu a paní XXXXX, vedeného u 
Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 531/2015; 

2.5.5. České republice-Státnímu pozemkovému úřadu a panu XXXXX, vedeného u 
Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 533/2015; 

2.5.6. České republice-Státnímu pozemkovému úřadu a XXXXX, vedeného u 
Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 534/2015; 

2.5.7. České republice-Státnímu pozemkovému úřadu a XXXXX, vedeného u 
Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 535/2015; 

2.5.8. České republice-Státnímu pozemkovému úřadu a XXXXX, vedeného u 
Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 536/2015; 

2.5.9. České republice-Státnímu pozemkovému úřadu a panu XXXXX a paní 
XXXXX, vedeného u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 
537/2015; 

2.5.10. České republice-Státnímu pozemkovému úřadu a panu XXXXX a XXXXX, 
vedeného u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 538/2015; 

2.5.11. České republice-Státnímu pozemkovému úřadu a panu XXXXX a XXXXX, 
vedeného u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 539/2015; 

2.5.12. České republice-Státnímu pozemkovému úřadu a XXXXX, vedeného u 
okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 540/2015. 

(všechny žaloby dle čl. 2.5.1 až 2.5.12 této Dohody dále jen „Ostatní žaloby “; 
všechna soudní řízení dle čl. 2.5.1 až 2.5.12 této Dohody dále jen „Dotčená soudní 
řízení“). 

2.6. Město Litoměřice v průběhu jednání o smírném řešení sporu projevilo s ohledem na 
právní jistotu svých obyvatel a dalších fyzických osob zájem vyřešit touto Dohodou 
též sporná vlastnická práva k nemovitým věcem, jež jsou předmětem 
Dotčených soudních řízení (dále jen „Dotčené pozemky “). 

2.7. Česká dominikánská provincie v průběhu jednání smluvních stran o smírném řešení 
projevila zájem nabýt vlastnictví k pozemkům navazujícím na stávající pozemky 
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v jejím vlastnictví, a to k pozemkům parc. č. 2602/3, 2600/2 a 2601/6, vše v 
katastrálním území Litoměřice, jež jsou ve vlastnictví Města Litoměřice. 

2.8. Obě smluvní strany v průběhu jednání o smírném řešení sporu projevily zájem vyřešit 
touto Dohodou rovněž všechna potenciálně sporná práva k případným dalším 
nemovitým věcem, jež byly historickým majetkem a/nebo původním majetkem ve 
smyslu zákona o majetkovém vyrovnání Dominikánského kláštera v Litoměřicích a 
České dominikánské provincie či jejího právního předchůdce, jejichž vlastníkem 
zapsaným v katastru nemovitostí je ke dni uzavření této Dohody Město Litoměřice 
(dále jen „Ostatní sporné pozemky “). 

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1. Česká dominikánská provincie se zavazuje vzít zcela zpět svou Žalobu, a to návrhem 
ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „Zpětvzetí žaloby “), jež Česká 
dominikánská provincie v potřebném počtu vyhotovení podepíše současně s touto 
Dohodou a předá při uzavření této Dohody Městu Litoměřice, a na jehož základě  
dojde k pravomocnému zastavení Soudního řízení. Město Litoměřice se zpětvzetím 
Žaloby souhlasí. 

3.2. Smluvní strany sjednávají, že veškeré náklady Soudního řízení a právního 
zastoupení, včetně nákladů se sepsáním a s plněním této Dohody, nesou ze svého 
tak, jak jim tyto náklady vznikly či v budoucnu vzniknou, a tudíž nepožadují jejich 
vzájemnou náhradu. Smluvní strany výslovně sjednávají, že žádná z nich nemá právo 
na náhradu nákladů Soudního řízení a k okamžiku doručení Zpětvzetí žaloby 
Okresnímu soudu v Litoměřicích se nároků na náhradu nákladů ve vztahu k 
Soudnímu řízení výslovně vzdávají. Dojde-li i přesto z jakéhokoliv důvodu k uložení 
povinnosti jakékoliv smluvní straně nahradit náklady Soudního řízení druhé smluvní 
straně, a tato smluvní strana takové náklady řízení druhé smluvní straně uhradí, 
zavazuje se smluvní strana takto zaplacené náklady Soudního řízení uhradit dané 
smluvní straně ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů. 

3.3. Česká dominikánská provincie se dále zavazuje vzít zcela zpět všechny Ostatní 
žaloby, a to vždy pro každou konkrétní žalobu z Ostatních žalob návrhem dle 
vzorového znění, které tvoří Přílohu č. 2 této Dohody, jež Česká dominikánská 
provincie v potřebném počtu vyhotovení podepíše pro každou jednotlivou z Ostatních 
žalob současně s touto Dohodou a předá je při uzavření této Dohody Městu 
Litoměřice. Česká dominikánská provincie se v této souvislosti dále zavazuje vzdát 
se náhrady nákladů Dotčených soudních řízení. 

3.4. Česká dominikánská provincie uznává výhradní vlastnictví Města Litoměřice ke 
Sporným pozemkům, tj. pozemkům parc. č. 4119/4, 4119/9, 4202/22, 4202/24, 
4202/34, 4671 a 2591/1 v katastrálním území Litoměřice, jakož i výhradní vlastnictví 
Města Litoměřice k Ostatním sporným pozemkům, a zavazuje se, že nebude tato 
vlastnická práva Města Litoměřice jakkoliv zpochybňovat. Česká dominikánská 
provincie dále uznává vlastnictví k Dotčeným pozemkům všech u Dotčených 
pozemků v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a zavazuje se, že nebude 
jakkoliv takto zapsaná vlastnická práva k Dotčeným pozemkům zpochybňovat a že 
nepodá žalobu/y na určení vlastnictví Dotčených pozemků. 

3.5. Město Litoměřice s účinností ke dni právní moci usnesení Okresního soudu 
v Litoměřicích o zastavení Soudního řízení bezúplatně převádí na Českou 
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dominikánskou provincii pozemky parc. č. 4960, 4962/17, 2602/3, 2600/2 a 2601/6, to 
vše v katastrálním území Litoměřice, obec Litoměřice, v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 
(dále jen „Převáděné pozemky “). Česká dominikánská provincie se zavazuje 
Převáděné pozemky k uvedenému dni přijmout do svého vlastnictví se všemi právy a 
povinnostmi, jaké k Převáděným pozemkům má Město Litoměřice.  

3.6. Návrh na vklad vlastnického práva k Převáděným pozemkům do katastru nemovitostí 
podá Česká dominikánská provincie. Město Litoměřice podepíše návrh na vklad 
vlastnického práva k Převáděným pozemkům do katastru nemovitostí do 5 (pěti) dnů 
od předložení příslušného návrhu Českou dominikánskou provincií, nejdříve však po 
nabytí právní moci usnesení Okresního soudu v Litoměřicích o zastavení Soudního 
řízení. Smluvní strany se zavazují poskytnout si součinnost nezbytnou k zápisu 
změny vlastnictví Převáděných pozemků do katastru nemovitostí. Česká 
dominikánská provincie je poplatníkem veškerých daní, poplatků (zejména správního 
poplatku za řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí) a odvodů podle obecně 
závazných právních předpisů spojených s převodem/nabytím Převáděných pozemků. 

3.7. Česká dominikánská provincie se zavazuje, že nebude po České republice ani po 
Městu Litoměřice uplatňovat a vymáhat jakákoliv práva či nároky vzniklé na základě 
či v souvislosti s původním (historickým) majetkem České dominikánské provincie či 
jejích právních předchůdců, který je ke dni uzavření této Dohody v katastru 
nemovitostí evidován jako vlastnictví Města Litoměřice a/nebo který Město Litoměřice 
k tomuto dni drží, zejména nepodá vůči Městu Litoměřice jakékoliv další žaloby na 
určení vlastnictví k nemovitým věcem dle ust. § 18 odst. 1 zákona o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a/nebo dle jiného právního předpisu, a to zejména žaloby dle 
ust. § 80 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

4.1. Česká dominikánská provincie prohlašuje, že ke dni uzavření této Dohody vůči Městu 
Litoměřice nezahájila, vyjma Soudního řízení, žádné další soudní či jiné obdobné 
řízení a ani tak z titulu jakýchkoliv nároků souvisejících se Spornými pozemky a/nebo 
Ostatními spornými pozemky v budoucnu neučiní; v opačném případě je Česká 
dominikánská provincie povinna vzít takový návrh na zahájení soudního či jiného 
obdobného řízení bez zbytečného odkladu zpět, a to bez nároku na náhradu nákladů 
takového řízení. V případě porušení povinnosti dle věty prvního tohoto článku se 
Česká dominikánská provincie zavazuje uhradit škodu tímto Městu Litoměřice 
vzniklou, již představují zejména náklady na soudní řízení či jiné obdobné řízení.  

4.2. Česká dominikánská provincie se dále zavazuje nahradit Městu Litoměřice škodu 
způsobenou tím, že 

4.2.1. Česká dominikánská provincie podá novou žalobu ohledně 
Sporných pozemků a/nebo Ostatních sporných pozemků; a/nebo 

4.2.2. Česká dominikánská provincie učiní jiné jednání ohledně Sporných pozemků 
a/nebo Ostatních sporných pozemků, zejména jakýmkoli způsobem zmaří 
pravomocné zastavení Soudního řízení, 

a zároveň dojde na základě této žaloby nebo jednání České dominikánské provincie k 
pravomocnému rozhodnutí soudu či jiného orgánu o určení vlastnictví státu či jiného 
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subjektu odlišného od Města Litoměřic ke Sporným pozemkům a/nebo Ostatním 
sporným pozemkům anebo dojde k pravomocnému rozhodnutí o uložení povinnosti 
zaplatit za tyto pozemky náhradu. Výše náhrady škody náležející Městu Litoměřice 
dle tohoto čl. 4.2 této Dohody je určena dohodou smluvních stran vždy minimálně ve 
výši hodnoty daného pozemku v daném místě a čase obvyklé, nebo vždy minimálně 
ve výši náhrady za takový pozemek přiznané soudem či jiným orgánem. 

4.3. Česká dominikánská provincie dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Dohody 
nepřevedla žádná práva a nároky dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a/nebo obdobné nároky a práva dle jiného právního předpisu vůči městu Litoměřice 
nebo ve vztahu ke Sporným pozemkům, Ostatním sporným pozemkům a/nebo vůči 
Dotčeným pozemkům. V případě, že se ukáže toto prohlášení – byť i jen částečně – 
nepravdivým, považuje se to za podstatné porušení této Dohody a Město Litoměřice 
má právo od této Dohody odstoupit. 

4.4. Město Litoměřice prohlašuje, že nepřevedlo před uzavřením této Dohody vlastnické 
právo k Převáděným pozemkům na třetí osobu a ani tak do okamžiku povolení vkladu 
vlastnického práva České dominikánské provincie k Převáděným pozemkům do 
katastru nemovitostí neučiní. V případě, že se ukáže toto prohlášení – byť i jen 
částečně – nepravdivým, považuje se to za podstatné porušení této Dohody a Česká 
dominikánská provincie má právo od této Dohody odstoupit. 

4.5. Město Litoměřice má dále právo od této Dohody odstoupit v případě, že  

4.5.1. Česká dominikánská provincie v den uzavření této Dohody nesplnění své 
povinnosti dle čl. 3.1 a/nebo čl. 3.3 této Dohody, nebo 

4.5.2. Česká dominikánská provincie poruší své povinnosti dle čl. 3.7 a/nebo čl. 4.1 
této Dohody, nebo 

4.5.3. ukáže se jako nepravdivé prohlášení České dominikánské provincie dle čl. 2.1 
této Dohody.  

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato 
Dohoda nabývá s výjimkou čl. 3.5 této Dohody účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami.  

5.2. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Dohody, podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní 
strany tímto dle ust. § 564 občanského zákoníku vylučují možnost změnit obsah této 
Dohody jinou než písemnou formou. 

5.3. Před uzavřením této Dohody byly splněny všechny podmínky vyžadované právními 
předpisy pro platné nakládání s obecním majetkem, zejména byl záměr Města 
Litoměřice bezúplatně převést Převáděné pozemky na Českou dominikánskou 
provincii zveřejněn po zákonem stanovenou dobu na úřední desce Městského úřadu 
Litoměřice, a to od 23.09.2016 do 10.10.2016, převod těchto převáděných pozemků 
České dominikánské provincii byl schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 
8.12.2016 pod usnesením č. 182/9/2016. 

5.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Dohoda může být bez jakéhokoliv 
omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Města Litoměřice a/nebo v 
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registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění, a to včetně všech 
příloh a případných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

5.5. Smluvní strany společně prohlašují, že považují veškerá ustanovení této Dohody za 
platná a vynutitelná. V případě, že se některé z ustanovení této Dohody projeví být 
neplatným, nicotným, či zdánlivým, nemá tato skutečnost vliv na platnost a 
vynutitelnost Dohody jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný význam a účinek, jako 
byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

5.6. Nestanoví-li tato Dohoda něco jiného, práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí 
příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předčasné ukončení této Dohody 
odstoupením či výpovědí je možné výlučně z důvodů a za podmínek uvedených 
v této Dohodě.  

5.7. Tato Dohoda jako celek ani žádná její část nepředstavují, byť i jen z části, uznání 
Města Litoměřic jakéhokoliv práva či nároku České dominikánské provincie tvrzeného 
v Soudním řízení. 

5.8. Nedílnou součást této Dohody tvoří: 

5.8.1. Příloha č. 1 – vzor zpětvzetí Žaloby; 

5.8.2. Příloha č. 2 – vzor zpětvzetí Dotčených žalob; 

5.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně 
přečetly, dohoda byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, srozumitelně, 
vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

5.10. Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou. Podpisy na vyhotovení určeném pro vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí jsou úředně ověřeny. 

V Litoměřicích dne 2.5.2017 V Litoměřicích dne 2.5.2017 

 
 

___________________________ 
za Město Litoměřice 

 
 

______________       _______________ 
za Českou dominikánskou provincii 

 



Příloha č. 1 – vzor zp ětvzetí Žaloby 

V Litoměřicích, dne __.__.2017 

Okresní soud v Litom ěřicích 
Na Valech 525/12 

412 97 Litoměřice 

Sp. zn. 9 C 532/2015 

Žalobkyně: Česká dominikánská provincie 
IČO: 00408379 

se sídlem Husova 234/8, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 

 

 

 

 

právně zastoupena JUDr. Jakubem Křížem Ph.D., advokátem, 

se sídlem Opletalova 5, 110 00, Praha 1 

  

Žalovaní: Město Litom ěřice 
IČO: 002 63 958 

se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

 

 

 

 

právně zastoupena JUDr. Mariannou Svobodovou, advokátem advokátní 

kanceláře Duška & Svobodová 

  
Česká republika-Státní pozemkový ú řad 
IČ 01312774, 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000, Praha 3, 

 

  

 o určení vlastnického práva 

 Zpětvzetí žaloby 

Přílohy: Bez příloh 

 

 Osobně 
  



 
 

I. ZPĚTVZETÍ ŽALOBY 

1. Žalobkyně bere svou žalobu zcela zpět a navrhuje, aby soud řízení ve shora 
uvedené věci v celém rozsahu zastavil s tím, že žádný z účastníků nemá nárok na 
náhradu nákladů řízení. Současně se žalobkyně k okamžiku doručení tohoto 
zpětvzetí žaloby soudu vzdává náhrady nákladů předmětného soudního řízení. 

 

 

Česká dominikánská provincie 

II. SOUHLAS SE ZPĚTVZETÍM ŽALOBY 

1. Město Litoměřice se zpětvzetím žaloby žalobkyně souhlasí a k návrhu žalobkyně, 

aby bylo řízení zcela zastaveno, se připojuje s tím, že žádný z účastníků nemá 

nárok na náhradu nákladů řízení. Současně se Město Litoměřice k okamžiku 

doručení tohoto zpětvzetí žaloby soudu vzdává náhrady nákladů řízení. 

 

 

Město Litoměřice 
 



 
 

Příloha č. 2 – vzor zp ětvzetí Dot čené žaloby 

V Litoměřicích, dne __.__._____ 

Okresní soud v Litom ěřicích 
Na Valech 525/12 

412 97 Litoměřice 

Sp. zn. […Doplňte….] 

Žalobkyně: Česká dominikánská provincie 
IČO: 00408379 

se sídlem Husova 234/8, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 

 

 

právně zastoupena JUDr. Jakubem Křížem Ph.D., advokátem, 

se sídlem Opletalova 5, 110 00, Praha 1 

  

 

Žalovaní: Česká republika-Státní pozemkový ú řad 
IČ 01312774, 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000, Praha 3, 

 
Jméno a p říjmení: […Doplňte….] 

dat nar. […Doplňte….], 

bytem […Doplňte….] 

  

 

 

 o určení vlastnického práva 

 Zpětvzetí žaloby 

 

Přílohy: Bez příloh 

  
Osobně 

   

  



 
 

I. ZPĚTVZETÍ ŽALOBY 

Žalobkyně bere svou žalobu zcela zpět a navrhuje, aby soud řízení ve shora uvedené věci 
v celém rozsahu zastavil. Současně se žalobkyně k okamžiku doručení tohoto zpětvzetí 
žaloby soudu vzdává náhrady nákladů předmětného soudního řízení. 

 

 

 

Česká dominikánská provincie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


