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Smluvní strany: 

Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČO: 00830488, se sídlem 
Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, zastoupená Ing. Radkem Lončákem, MBA, 
předsedou správní rady, Ing. Vladimírem Kestřánkem, DiS., MBA, členem správní rady a 
MUDr. Jaroslavem Pršalou, členem správní rady 

na straně jedné jako převodce 

 

a 

 

Město Litoměřice, IČO: 00263958, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,  

zastoupené starostou města Mgr. Ladislavem Chlupáčem 

na straně druhé jako nabyvatel 

uzavřely tuto 

 

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí 

č. MAJ/00068/2017 

 

I. 

Preambule 

Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace bude ke dni 30. 9. 2017 zrušena  
a od 1. 10. 2017 přestane vykonávat činnost – poskytovatele zdravotních služeb. 

Z tohoto důvodu se stává pro ni majetek nepotřebným.  

Ve smyslu článku 8 bodu B) odst. 4 zřizovací listiny ze dne 28. 4. 2014 ve znění dodatku ze 
dne 10. 8. 2017 (dále jen „zřizovací listina“) pro případ záměru zrušení, nabídla Městská 
nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, svůj majetek zřizovateli - Městu 
Litoměřice, které  
na zasedání zastupitelstva dne 14. 9. 2017 rozhodlo o přijetí nabídky k bezúplatnému 
převodu nemovitých věcí do svého vlastnictví. V článku 8 bodu B) odst. 4 zřizovací listiny ve 
smyslu ustanovení § 27 odst. 2 písm. f) z. č. 250/200 Sb. jsou uvedena práva a povinnosti 
spojená s plným efektivním a ekonomicky účelným využitím majetku a jsou vymezena práva, 
která umožňují Městské nemocnici v Litoměřicích, příspěvková organizace, aby mohla plnit 
hlavní účel, k němuž byla zřízena.  
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Ve smyslu článku 8 bodu B) zřizovací listiny a ustanovení § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. 
by se tento majetek jako nepotřebný, pokud by byl nabytý od zřizovatele, povinně nabídl 
přednostně bezúplatně zřizovateli.  

 

Ve smyslu článku III. smlouvy o bezúplatném převodu č. ÚLT/337/07 uzavřené mezi Česká 
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městská nemocnice 
v Litoměřicích, příspěvková organizace, je Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková 
organizace, zavázána po dobu deseti let od nabytí vlastnického práva k převáděnému 
majetku užívat tento pouze k účelu, ke kterému je užíván ke dni převodu, to je k poskytování 
zdravotních služeb.  

 

Ve znění dodatku ke smlouvě o bezúplatném převodu uzavřeném mezi Česká republika – 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městská nemocnice v Litoměřicích, 
příspěvková organizace, a město Litoměřice ze dne 25. 8. 2017 se za porušení závazku 
nepřevedení majetku do vlastnictví třetích osob, jak je stanoveno v článku III. odst. 3 
citované smlouvy, a to před uplynutím desetileté lhůty ode dne jejich nabytí, nepovažuje 
bezúplatný převod na město Litoměřice, které může přenechat tento majetek do užívání 
právnické osobě, jíž je zřizovatel, případně jejímž je jediným zakladatelem a vlastníkem, 
případně může přejít nájemní právo prodejem obchodního závodu z příspěvkové organizace 
Městská nemocnice v Litoměřicích na akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., jejímž 
jediným zakladatelem a vlastníkem je město Litoměřice s tím, že stoprocentní vlastnictví 
města Litoměřice zůstane zachováno po celou dobu uvedenou v článku III. odst. 1 citované 
smlouvy a dále za splnění podmínky zachování účelu stanoveném rovněž v článku III. odst. 1 
citované smlouvy a závazků uvedených v této citované smlouvě.  

 

S ohledem na tato ujednání ze smlouvy o bezúplatném převodu, i proto, že dochází k 30. 9. 
2017 ke zrušení příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích a město 
Litoměřice se stane k tomu datu nabyvatelem všech práv a povinností i podle ustanovení § 
27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., po projednání nabídek a přijetí nabídky Zastupitelstvem 
města Litoměřice, se uzavírá tato  

 

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí: 

 

II. 

Předmět převodu 

 

Převodce prohlašuje, že je vlastníkem: 

A) nemovitých věcí, pozemků, a to: 

- pozemku parc. č. 3882/1, 

- pozemku parc. č. 3882/2 

- pozemku parc. č. 3882/3, 

- pozemku parc. č. 3886/3, 

- pozemku parc. č. 3886/4 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2084), obč. vyb., 
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- pozemku parc. č. 3886/5, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,  

- pozemku parc. č. 3886/6, 

- pozemku parc. č. 3886/7, 

- pozemku parc. č. 3886/8, 

- pozemku parc. č. 3886/9, 

- pozemku parc. č. 3886/12, 

- pozemku parc. č. 3886/14, 

- pozemku parc. č. 3886/15, 

- pozemku parc. č. 3886/22, 

- pozemku parc. č. 3886/23 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2084), obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 3886/24 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2084), obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 3889/1, jehož součástí je stavba č.p. 1365, v části obce Předměstí, obč. 

vyb.,  

- pozemku parc. č. 3889/2, 

- pozemku parc. č. 3890/1, 

- pozemku parc. č. 3890/2, 

- pozemku parc. č. 3894/1, 

- pozemku parc. č. 3894/2, 

- pozemku parc. č. 3894/3, 

- pozemku parc. č. 3894/4, 

- pozemku parc. č. 3898/1, 

- pozemku parc. č. 3898/2, 

- pozemku parc. č. 3898/3, 

- pozemku parc. č. 3898/4, 

- pozemku parc. č. 3898/5, 

- pozemku parc. č. 3898/6, 

- pozemku parc. č. 3898/7, 

- pozemku parc. č. 3900/1, 

- pozemku parc. č. 3900/3, jehož součástí je stavba č.p. 2042, v části obce Předměstí, obč. 

vyb.,  

- pozemku parc. č. 3900/6 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2044), obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 3900/8 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2046), obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 3900/9, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,  

- pozemku parc. č. 3900/10, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. usedlost,  

- pozemku parc. č. 3900/12 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2082), obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 3900/13, jehož součástí je stavba č.p. 2081, v části obce Předměstí, obč. 

vybavenost 

- pozemku parc. č. 3900/14 – (na kterém stojí část stavby č.p. 2083), obč. vyb.,  

- pozemku parc. č. 3900/15, 

- pozemku parc. č. 3900/18, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st.,  

- pozemku parc. č. 3900/19, 

- pozemku parc. č. 3900/21, 

- pozemku parc. č. 3900/22, 
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- pozemku parc. č. 3900/26, 

- pozemku parc. č. 3900/28, 

- pozemku parc. č. 3900/30, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vybavenost,  

- pozemku parc. č. 3900/31 – (na kterém stojí část stavby bez čp/če), jiná st., 

- pozemku parc. č. 3900/32 – (na kterém stojí část stavby bez čp/če), jiná st., 

- pozemku parc. č. 3900/33, 

- pozemku parc. č. 3900/34, 

- pozemku parc. č. 3900/35, 

- pozemku parc. č. 3900/36, 

- pozemku parc. č. 3900/37, 

- pozemku parc. č. 3900/38, 

- pozemku parc. č. 3900/39, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

- pozemku parc. č. 3900/40, 

- pozemku parc. č. 3900/42, 

- pozemku parc. č. 3900/43, jehož součástí je stavba č.p. 2105, obč. vybavenost,  

- pozemku parc. č. 3900/44, 

- pozemku parc. č. 3900/45, 

- pozemku parc. č. 3900/46, 

- pozemku parc. č. 3900/47, 

- pozemku parc. č. 3900/48, 

- pozemku parc. č. 3900/49, 

- pozemku parc. č. 3900/50, 

- pozemku parc. č. 3900/51, 

- pozemku parc. č. 3900/52, 

- pozemku parc. č. 3900/53, 

- pozemku parc. č. 3900/54, 

- pozemku parc. č. 3900/57, 

- pozemku parc. č. 3900/58, 

- pozemku parc. č. 3908/3, 

- pozemku parc. č. 3908/6, 

- pozemku parc. č. 3908/7,  

- pozemku parc. č. 3908/10, 

- pozemku parc. č. 3908/11, 

- pozemku parc. č. 3908/12, 

- pozemku parc. č. 3908/13, 

- pozemku parc. č. 3908/14, 

- pozemku parc. č. 3908/17, 

- pozemku parc. č. 3908/18, 

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4637, v katastrálním území Litoměřice, obec Litoměřice, 

vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. 

 

 

B) nemovitých věcí, stavby: 
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- budovy č.p. 2040, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku jiného vlastníka parc.  

č. 3893/3, 

- budovy č.p. 2044, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku parc. č. 3900/6 a na 

pozemku jiného vlastníka parc.č. 3900/59, 

-  budovy č.p. 2045, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku jiného vlastníka parc.č. 

3900/7, 

- budovy č.p. 2046, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku parc.č. 3900/8 a na 

pozemku jiného vlastníka parc.č. 3900/65, 

- budovy č.p. 2082, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku parc.č. 3900/12 a na 

pozemku jiného vlastníka parc.č. 3900/62, 

- budovy č.p. 2083, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku parc.č. 3900/14 a na 

pozemku jiného vlastníka parc.č. 3900/64, 

- budovy č.p. 2084, v části obce Předměstí, která stojí na pozemcích parc.č. 3886/4, 3886/23, 

3886/24 a na pozemku jiného vlastníka parc.č. 3886/2, 

- budovy bez čp/če, která stojí na pozemku parc.č. 3900/31 a na pozemku jiného vlastníka 

parc.č. 3900/63, 

- budovy bez čp/če, která stojí na pozemku parc.č. 3900/32 a na pozemku jiného vlastníka 

parc.č. 3900/60, 

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4637, v katastrálním území Litoměřice, obec Litoměřice, 

vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. 

 

 

C) nemovitých věcí, bytové jednotky: 

- bytová jednotka č. 1770/6 vymezená v domě č.p. 1770, v části obce Předměstí, 

stojícím na pozemku parc.č. 2536/6 a související spoluvlastnické podíly na společných 

částech domu č.p. 1770 a na pozemku parc.č. 2536/6 ve výši 230/10000,   

vše zapsáno na listech vlastnictví č. 6219 a 7035, v katastrálním území Litoměřice, obec 

Litoměřice, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. 

 

- bytová jednotka č. 400/9 vymezená v domě č.p. 400, v části obce Předměstí, stojícím 

na pozemku parc.č. 3008 a související spoluvlastnické podíly na společných částech 

domu č.p. 400 a na pozemku parc.č. 3008 ve výši 3573/125000, 

- bytová jednotka č.400/18 vymezená v domě č.p. 400, v části obce Předměstí, stojícím 

na pozemku parc.č. 3008 a související spoluvlastnické podíly na společných částech 

domu č.p. 400 a na pozemku parc.č. 3008 ve výši 3573/125000, 

- bytová jednotka č.400/21 vymezená v domě č.p. 400, v části obce Předměstí, stojícím 

na pozemku parc.č. 3008 a související spoluvlastnické podíly na společných částech 

domu č.p. 400 a na pozemku parc.č. 3008 ve výši 3573/125000, 

vše zapsáno na listech vlastnictví č. 4201 a 9805, v katastrálním území Litoměřice, obec 

Litoměřice, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. 

 
 
D) nemovitých věcí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí: 
Venk. úpravy Okrasné dřeviny 
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Venk. úpravy Sadovnické 
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 600 
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 I. 

Venk. úpravy Šachty kanalizační I. 
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 II. 
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 150 
Venk. úpravy Šachty kanalizační II. 
Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 I. 
Venk. úpravy Šachty kanalizační III. 
Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 II. 
Venk. úpravy Šachty kanalizační IV. 
Venk. úpravy Vodovodní přípojka 
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 200 
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 150 

Venk. úpravy Vodovod trubní DN 100 
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 80 
Venk. úpravy Vodoměrná šachta 
Venk. úpravy Rozvod kojenecké vody 
Venk. úpravy Plynová přípojka DN 200 

Venk. úpravy Plynová přípojka DN 50 
Venk. úpravy Rozvod kyslíku DN 50 
Venk. úpravy Přípojka elektro I. 
Venk. úpravy Přípojka elektro II. 
Venk. úpravy Telekomunikační rozvod 
Venk. úpravy Osvětlovací stožáry I. 

Venk. úpravy Osvětlovací stožáry II. 
Venk. úpravy Osvětlovací stožáry III. 
Venk. úpravy Lapol 
Venk. úpravy Oplocení stanice kyslíku 
Venk. úpravy Vrata I. 
Venk. úpravy Panelová plocha u stanice kyslíku 
Venk. úpravy Oplocení I. - vrchní část 
Venk. úpravy Oplocení I. - spodní část 
Venk. úpravy Oplocení II. 
Venk. úpravy Oplocení III. - vrchní část 

Venk. úpravy Oplocení III. - spodní část 
Venk. úpravy Oplocení IV. 
Venk. úpravy Oplocení V. 
Venk. úpravy Oplocení VI. 
Venk. úpravy Vrata II. 
Venk. úpravy Bazén 
Venk. úpr. Zpevněné plochy ze žulových kostek 
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné I. 
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné II. 
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné III. 
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné IV. 

Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné V. 
Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové I. 
Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové II. 
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Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové I. 
Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové II. 
Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic I. 

Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic II. 
Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby I. 
Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby II. 
Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby I. 
Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby II. 
Venk. úpravy Odvodňovací rigol I. 
Venk. úpravy Odvodňovací rigol II. 
Venk. úpravy Opěrná stěna I. 
Venk. úpravy Opěrná stěna II. 
Venk. úpravy Opěrná stěna III. 
Venk. úpravy Předložené schody u staré interny 

Venk. úpravy Venkovní schody u parkoviště 
Venk. úpravy Předložené schody u kuchyně 
Venk. úpravy Předložené schody u trafostanice 
Venk. úpravy Předložené schody u centr. příjmu 
Venk. úpravy Předložené schody u hlav. vstupu 

Venk. úpravy Obrubníky ABO I. 
Venk. úpravy Obrubníky ABO II. 
Venkovní úpravy Obrubníky III. 
Osvětlení venkovní - chirurgie 
Oplocení k objektu G - chirurgie 
Vodovod k objektu G - chirurgie 

Kanalizace splašková k objektu G - chirurgie 
Kanalizace dešťová k objektu G - chirurgie 
Rozvod nízkého napětí k objektu G - chirurgie 
Komunikace k objektu G - chirurgie - vnitřní 
Tech. zhodnocení Vodovodu I Žitenická ul. 
Průzkumný vrt 
Chladící věže 
Stanice kyslíku 

 

 

 

III. 

Bezúplatný převod 

 

Převodce převádí bezúplatně na nabyvatele veškeré nemovitosti popsané v článku II. (písm. 

A), B), C), D) této smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí, a to se všemi součástmi  

a příslušenstvím, se všemi právy a povinnostmi v dnešním oběma smluvním stranám dobře 

známém stavu.  

 

Nabyvatel prohlašuje, že od převodce nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, se 

všemi právy a povinnostmi nabývá, a to ve stavu k datu podpisu této smlouvy.  
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IV. 

Omezení vlastnického práva 

 

Na převáděných nemovitostech vázne omezení vlastnického práva, a to: 

- věcné břemeno pro T-Mobile Czech Republic a.s. k pozemku parc. č. 3900/36, parc. č. 

3900/47 a parc. č. 3900/54 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná,  

č. 102361-000-00 ze dne 8. 6. 2015 s právními účinky zápisu ke dni 23. 6. 2015, zápis 

proveden dne 21. 7. 2015, sp.zn. V-7269/2015-506.  

- omezení vyplývající ze smlouvy o bezúplatném převodu č. ÚLT/3370/07 a z dodatku ke 

smlouvě o bezplatném převodu č. ÚLT/3370/07 (nezapsáno v katastru nemovitostí).  

 

Dále vázne na převáděných nemovitých věcech:  

- předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 pro Město Litoměřice k pozemku parc. č. 

3882/2, parc. č. 3882/3, k pozemku parc. č. 3900/19, k pozemku parc. č. 3900/26, na základě 

opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán (§ 101 stav. 

zákona), MÚ Litoměřice ze dne 22. 10. 2009, datum nabytí účinnosti dne 13. 11. 2009, sp.zn. 

Z-30/2010-506 (Z-368/2010-506), 

- předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. pro Město Litoměřice k pozemku parc. 

č. 3886/22, parc. č. 3894/1, parc. č. 3894/2, parc. č. 3894/4, parc. č. 3900/1, parc. č. 

3900/47, parc. č. 3908/13, parc. č. 3908/14, parc. č. 3908/3 na základě opatření obecné 

povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán (§ 101 stav. zákona) MÚ 

Litoměřice ze dne 22. 10. 2009, datum nabytí účinnosti dne 13. 11. 2009, sp.zn. Z-30/2010-

506 (Z-369/2010-506).   

Město Litoměřice tímto prohlašuje, že uzavřením této smlouvy došlo k využití předkupního 
práva k převáděným nemovitým věcem a toto právo zaniká splynutím podle § 1993 odst. 1 
občanského zákoníku.  
 

K některým nemovitostem převáděným touto smlouvou a k některým částem převáděných 

nemovitostí jsou na základě smluv o nájmu založeny nájemní poměry. Město Litoměřice jako 

nabyvatel prohlašuje, že je mu znám rozsah a počet nájemních poměrů, i to, že na základě 

dohod o změně obsahu závazků se dosavadní nájemní poměr nahrazuje podnájemním 

poměrem, a to i se souhlasem Města Litoměřice.   

 

 

V. 

Prohlášení převodce 

 

Převodce prohlašuje, že nemovitosti převáděné touto smlouvou nejsou zatíženy žádnými 

dalšími zástavními právy, věcnými břemeny zřízenými ve prospěch třetí osoby, ani žádným 

jiným omezením vlastnického práva, neváznou na nich žádné další dluhy či jiné právní 

závady, a že je oprávněn s nemovitostmi v plném rozsahu bez omezení disponovat, kromě 

těch závazků a omezení dispozice uvedených v článku IV. této smlouvy. 
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Převodce dále prohlašuje, že nepřevedl nemovitosti na jinou osobu, není mu známo, že by 

bylo vedeno soudní, exekuční nebo jiné řízení, které by postihovalo převáděné nemovitosti 

nebo ho omezovalo v nakládání s nimi a neexistuje vůči němu žádné rozhodnutí, které by 

mohlo být důvodem pro nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.  

 

Převodce dále prohlašuje, že splnil všechny daňové a poplatkové povinnosti dosud mu 

uložené, jež souvisejí s vlastnictvím nemovitostí, a není ani jinak daňovým dlužníkem. 

Převodci není známo, že by vůči němu bylo vedeno insolvenční řízení, že by ohledně 

převáděných nemovitostí byly uplatněny nějaké restituční nároky, nejsou mu známy žádné 

skutečnosti, které by mohly vést k omezení vlastnického práva nabyvatele k převáděným 

nemovitostem, není mu známa žádná nežádoucí kontaminace nemovitostí škodlivými 

látkami jakéhokoliv druhu, nejsou mu známy žádné jiné právní nebo faktické vady 

převáděných nemovitostí.  

 

VI. 

Závazek převodce 

 

 

Převodce se zavazuje, že v době od podpisu této smlouvy do podání návrhu na vklad 

vlastnického práva dle této smlouvy ve prospěch nabyvatele, nepřevede vlastnické právo 

k nemovitostem na třetí osobu, převáděné nemovitosti nezatíží zástavním právem, věcným 

břemenem ani jinými právními povinnostmi, které by jakkoliv omezovaly vlastnické právo 

nabyvatele k nemovitostem. Převodce se rovněž zavazuje, že do dne předání nemovitostí 

nabyvateli nebude činit žádné kroky, které by snižovaly hodnotu převáděných nemovitostí.  

 

Převodce seznámil nabyvatele se stavem převáděných nemovitostí. Nabyvatel prohlašuje, že 

je mu stav převáděných nemovitostí dobře znám. 

 

 

 

VII. 

Podání návrhu na vklad 

 

Nabyvatel nabude vlastnictví k převáděným nemovitostem uvedeným v článku II. písm. A), B) 

a C) této smlouvy vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. Vlastnické právo k nemovitým věcem, 

které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí (uvedené v článku II. písm. D) této 

smlouvy) nabývá nabyvatel ke dni jejich předání.   

 

Smluvní strany se zavazují podat návrh na vklad práva na základě této smlouvy Katastrálnímu 

úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice bez zbytečného odkladu po jejím zveřejnění v ISRS. 

Návrh na vklad práva bude podán nabyvatelem. Náklady (správní poplatek) spojené 

s návrhem  
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na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě této smlouvy hradí 

nabyvatel.  

 

V případě, že by se objevily závady při zápisu vkladu vlastnického práva k převáděným 

nemovitostem, obě smluvní strany se zavazují učinit veškeré potřebné kroky k jejich 

odstranění.  

 

V případě, že katastrální úřad vydá pravomocné rozhodnutí o zamítnutí vkladu vlastnického 

práva ve prospěch nabyvatele, zavazují se smluvní strany, že uzavřou do deseti dnů  

od zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu novou smlouvu, a to za stejných smluvních 

podmínek.  

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu dodatků a podléhají vkladu  

do katastru nemovitostí. 

 

Smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž převodce obdrží po jednom 

vyhotovení, nabyvatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude použito ke vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí a jedno vyhotovení bude založeno ve spise 

advokáta sepisujícího tuto smlouvu.  

 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 

ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní 

strany připojují své podpisy. 

 

Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, v platném znění, potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena po splnění všech 
zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  

Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo převod nemovitých věcí, které jsou předmětem 
této smlouvy svým usnesením č. 123/7/2017 ze dne 14. 9. 2017. 

 

Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.  
 

Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují. 
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Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku 
mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva 
platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 

 

V Litoměřicích dne ……………………..    V Litoměřicích dne ……….................  

 

 

 

………………………………………………..    ……………………………………………………. 

Městská nemocnice v Litoměřicích   Město Litoměřice 

Ing. Radek Lončák, MBA    Mgr. Ladislav Chlupáč 
 

 

………………………………………………..     

Městská nemocnice v Litoměřicích    

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA 

 

 

………………………………………………..     

Městská nemocnice v Litoměřicích    

MUDr. Jaroslav Pršala 
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