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Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 
zastoupené XXXXXXXXXXXX, ředitelem Správy Olomouc,  
na základě pověření ze dne 11. 3. 2021, 
IČO: 65993390  
(dále jen „předávající“) 
 
a 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,  
za kterou právně jedná Ing. Karel Tošenovský, ředitel Územního pracoviště Ostrava, 
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v platném znění 
IČO: 69797111 
(dále jen „přejímající“) 

 
uzavírají podle ustanovení § 55 odst. 3 a § 19b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZMS“), tuto 
 
 

SMLOUVU 
O PŘEDÁNÍ MAJETKU A O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT  

S MAJETKEM STÁTU   
Č.j. UZSVM/OOL/8015/2022-OOLM 

 
 
Čl. I. 

 
Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku a předávající je příslušný hospodařit 
s tímto majetkem na základě Ohlášení o zániku práva hospodaření a vzniku příslušnosti hospodařit 
s majetkem státu č.j. 757/2001/2993 ze dne 25. 6. 2001 a na základě Opatření  
o určení příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ministerstva dopravy a spojů ČR – č.j. 
2752/2001-KM ze dne 28. 6. 2001 pro k. ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, podle ust. § 9 
ZMS: 
 
Pozemky: 
 

• parc. č. 2225/16 o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, 
hodnota v účetnictví 4.704 Kč, 

• parc. č. 2225/37 o výměře 434 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, 
hodnota v účetnictví 12.823 Kč, 
 

zapsané na listu vlastnictví č. 1439 pro katastrální území Velká Bystřice, obec Velká Bystřice,  
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním 
pracovištěm Olomouc (dále jen „předávaný majetek“). 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. II. 
 

1. Předávající předávaný majetek nepotřebuje k plnění svých úkolů a rozhodl o jeho trvalé 
nepotřebnosti rozhodnutím ze dne 20. 1. 2022. Předávající současně prohlašuje, že žádná 
organizační složka státu a žádná státní organizace v působnosti příslušného ministerstva ani 
toto ministerstvo předávaný majetek nepotřebuje převzít. Z tohoto důvodu předává 
přejímajícímu příslušnost hospodařit s předávaným majetkem ve smyslu ustanovení § 19b 
ZMS.     

 
2. Předávající předává přejímajícímu předávaný majetek. Změna příslušnosti hospodařit  

s předávaným majetkem nastává dnem podání návrhu na zápis změny příslušnosti hospodařit 
ve prospěch přejímajícího u příslušného katastrálního úřadu.  
 

Čl. III. 
 

Předávaný majetek ve smyslu ustanovení § 19b ZMS přebírá přejímající bezúplatně.  
 

Čl. IV. 
 
1. Předávající nepředává přejímajícímu žádnou stavebně technickou dokumentaci 

k předávanému majetku.  
 

2. Předávající prohlašuje, že ohledně předávaného majetku není vedeno žádné soudní řízení. 
Na LV č. 1439 pro katastrální území Velká Bystřice, pro vlastníka Česká republika, 
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR je evidován v části 
D zápis „Zahájení exekuce“ č.j. 049 EX-00318/2014-006, pověřený soudní exekutor XXXXXX. 
Zpráva o exekuci vedené proti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 17. 10. 2016 je uvedena 
v Příloze č. 1, bod 4. této smlouvy. 

 
3. Předávající prohlašuje, že ohledně předávaného majetku není vedeno žádné správní řízení.  
 
4. Předávající prohlašuje, že ohledně předávaného majetku není uzavřena žádná smlouva                   

o nájmu ani smlouva o pachtu. 
 

5. Předávající prohlašuje, že pozemek parc. č. 2225/37 v k. ú. Velká Bystřice, obec Velká 
Bystřice, není zatížen žádným věcným právem. Dále předávající prohlašuje, že pozemek parc. 
č. 2225/16 v k. ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, je zatížen věcným právem - věcnými 
břemeny provozovateli stavby „vodovodní řad DN 150, veřejné osvětlení“ v rozsahu: právo 
stavby a právo vstupu a vjezdu oprávněného a provozovatele na dotčený pozemek 
za účelem správy, údržby, provozu, montáže, oprav a rekonstrukce stavby odpovídající:  
- břemeni povinného strpět stavbu na dotčeném pozemku a strpět vstupy a vjezdy  

na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu, 
- břemeni povinného zdržet se realizace jiných staveb pevně spojených se zemí v podélné 

trase stavby a v šíři 1 m od osy stavby oboustranně,  
ve prospěch města Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 789 53  Velká Bystřice,  
IČO 299651, jako investora shora uvedené stavby, dle Smlouvy o zřízení práv odpovídajících 
věcnému břemeni ze dne 9. 5. 2000, viz Příloha č. 1, bod 7. této smlouvy. 

 
6. Předávající prohlašuje, že předávaný majetek neužívá žádná osoba bez právního důvodu. 

7. Předávající prohlašuje, že ohledně předávaného majetku nebyl uplatněn žádný restituční 
nárok.  

8. Předávající prohlašuje, že předávaný majetek podléhá zvláštnímu zákonnému režimu.  
Na předávaném majetku se nachází silnice III. třídy č. 44317 v majetku Olomouckého kraje. 
 

9. Předávající prohlašuje, že předávaný majetek není zatížen vedením inženýrských sítí. 
10. Předávající prohlašuje, že předávaný majetek není zatížen ekologickou zátěží. 
 



11. Předávající prohlašuje, že k předávanému majetku nevznikly žádné pohledávky a přejímající 
žádné nepřebírá.  

 
12. Předávající prohlašuje, že na předávaném majetku neváznou žádné další právní ani jiné vady, 

že na tento majetek nebyl zpracován privatizační projekt a není určen k privatizaci a že předal 
přejímajícímu veškerou dokumentaci, která s předávaným majetkem souvisí.  

 
Čl. V. 

 
V souvislosti s předávaným majetkem nepřevádí předávající přejímajícímu finanční prostředky               
a prohlašuje, že žádné finanční prostředky nemá k předávanému majetku ve svém rozpočtu výdajů 
alokovány. 
 

Čl. VI. 
 

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 

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. Přejímající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.  
 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 
5. Reálná hodnota předávaného majetku nebyla předávajícím určena. 

 
6. Tato smlouva je vyhotovena v jednom listinném originále. 

 
7. Předávající a přejímající se dohodli, že návrh na zápis změny příslušnosti hospodařit podle této 

smlouvy podá u katastrálního úřadu přejímající. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – Seznam předávaných dokumentů 

V Ostravě dne ……………………. 
 
 
               
                  
 
                               

…………………………………………. 
                     Ing. Karel Tošenovský 
              ředitel Územního pracoviště Ostrava                                                                 
                              (přejímající) 

 

 

V Olomouci dne …………………. 
 
 
                                                    
 
 
          
…………………………………………. 

XXXXXXXXXXXX 
 ředitel Správy Olomouc 

(předávající) 
  


