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S M L O U V A 
 

o nakládání s majetkem mezi organizační složkou státu a státní organizací 

 
uzavřená podle § 55 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, v platném znění a podle § 14 a § 15 a násl. vyhlášky MF ČR    
č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,  
za kterou právně jedná Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště Plzeň, 
Radobyčická 14, 301 00 Plzeň  
na základě Příkazu 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 – Nusle,  
zastoupená Bc. Miroslavem Blabolem, DiS., ředitelem Správy Plzeň, 
Hřímalého 37, 301 00 Plzeň 
IČO: 65993390  
(dále jen přejímající) 
 
 
  

zakládají na základě této smlouvy změnu v příslušnosti hospodařit s majetkem 
ve vlastnictví České republiky 

 
 

Čl. I. 
 

1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí: 
 
Pozemky: 
 
➢ p. č. 641/26 - druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, účetní  
                                    hodnota 370,-- Kč  

➢ p. č. 641/27 - druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, účetní  
                                    hodnota 200,-- Kč   

 
zapsaných na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Nezvěstice, obec Nezvěstice 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním 
pracovištěm Plzeň – město. 
 



 
 

2.   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě bodu 14, Čl. CXVII, části 117 
zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 
okresních úřadů, v platném znění, příslušný s uvedenými nemovitými věcmi dle odst. 1. 
hospodařit ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
 

Čl. II. 
 

1. Předávající převádí touto smlouvou příslušnost hospodařit s nemovitými věcmi uvedenými v Čl. I. 
       odst. 1 této smlouvy straně přejímající a to bezúplatně, neboť se předávající a přejímající 
       výslovně dohodli v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření 
       organizačních složek a státních organizací s majetkem státu, že za sjednané plnění nebude 
       poskytnuta peněžní náhrada.  

 
 

Čl. III. 
 
1. Nemovité věci uvedené v Čl. I. odst. 1. této smlouvy se převádí bez věcných břemen, dluhů, 

závazků a jiných právních povinností v tom stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této 
smlouvy. Přejímající prohlašuje, že je mu stav převáděných nemovitých věcí znám, a že je  
ve stavu, v jakém se nachází, přejímá. 
 

2. Na nemovitých věcech uvedených v Čl. I. odst. 1 této smlouvy je umístěno těleso silnice I. třídy  
č. I/19, s nímž je přejímající příslušný hospodařit.  

 
3. Účetní hodnota nemovitých věcí uvedených v Čl. I. odst.1 této smlouvy činí dle účetní evidence 

předávajícího 570,-- Kč. 
 

4. Podle ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla ředitelka odboru 
Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Plzeň, Úřadu pro zastupování státu  
ve věcech majetkových o nepotřebnosti majetku státu uvedeného v Čl. I. odst. 1. této smlouvy,  
a to Rozhodnutím o nepotřebnosti majetku státu č. j. UZSVM/P/20599/2018-HMSU ze dne  
24. 10. 2018, deklarující RON č.j. UZSVM/P/980/2019-HMSU ze dne 22. 1. 2019.  
 

 
 

Čl. IV. 
 

1. Podle ustanovení § 17 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 62/2001 Sb., tato smlouva podléhá schválení 
Ministerstva dopravy. Ke změně příslušnosti hospodařit s převáděnými nemovitými věcmi 
dochází dnem schválení smlouvy Ministerstvem dopravy jako zřizovatelem strany přejímající. 
Vydaná schvalovací doložka bude nedílnou přílohou této smlouvy. 
 

2. Tato smlouva podléhá 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, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí 
předávající.  
 

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

 
 
 
 



 
 

Čl. V. 
 
Podle této listiny učiní Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město 
změnu záznamu práv v katastru nemovitostí k nemovitým věcem uvedeným v Čl. I. odst. 1. této 
smlouvy s uvedením vlastnického práva pro Českou republiku, s příslušností hospodařit 
s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56,  
Praha 4. Předávající a přejímající se dohodli, že ohlášení změny příslušnosti hospodařit  
na základě této smlouvy provede předávající.  
 
 
 

      Čl. VI. 
 

1.  Tato smlouva má tři strany a vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Jeden stejnopis smlouvy obdrží Ministerstvo dopravy, dva stejnopisy smlouvy obdrží 
předávající a dva stejnopisy smlouvy obdrží přejímající. 
 

2.    Předávající se zavazuje zaslat jeden stejnopis smlouvy opatřený schvalovací doložkou dle Čl. IV. 
této smlouvy Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálnímu pracovišti Plzeň-město 
k provedení záznamu do katastru nemovitostí. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že vyjadřuje jejich pravou              

a svobodnou vůli projevenou nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
ji opatřují svými podpisy. 
 
 
 
V Plzni dne …………………………..   V…………….. dne ………………………… 
 
 
 
 
předávající:      přejímající: 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………..  ……………………………………………… 
          Mgr. Ing. Ladislav Nový          Bc. Miroslav Blabol, DiS. 
   ředitel Územního pracoviště Plzeň                            ředitel Správy Plzeň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovila: Iveta Praisová 
č. j. spisu: UZSVM/P/16139/2009-HMSU 




