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

 č. j. UZSVM/OOL/8015/2022-OOLM 
 

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

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

• kopie Zřizovací listiny 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  

• kopie Prohlášení o stavu exekuce vedené proti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne  
17. 10. 2016. 

 
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 práv odpovídajících věcnému břemeni ze dne 9. 5. 2000, včetně 
přílohy 1, 2. 

                   
8. Dokumenty k užívání předávaného majetku bez právního důvodu 

Nepředávají se.  
  
9. Dokumenty k uplatněným restitučním nárokům 
         Nepředávají se. 
 
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 

• sdělení ze dne 20. 1. 2022 a ze dne 17. 10. 2022 - k provozním škodám, prohlášení 
k reálným hodnotám majetku, výdajům, zálohám a příjmům a k účetním hodnotám, 
sdělení k doložení dokumentů, týkajících se vlastnictví majetku a příslušnosti hospodařit 
s majetkem a informace o učiněné vnitrorezortní nabídce dle § 19 ZMS, 

• kopie Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku č.j. PR-1-2021-Ma ze dne 20. 1. 2022, 

• kopie detailu inzerátu – vnitrorezortní nabídky,  

• kopie pověření XXXXXXXXXXXX, ředitele Správy Olomouc, ze dne 11. 3. 2021, 

• kopie podpisového vzoru ředitele Správy Olomouc, 

• e-mail ze dne 17. 10. 2022. 
 

 

 
 
 


