
336/SMB/2018-SMBM

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
kterou zastupuje na
základě Pověření ze dne 2.3.2015,
IČO: 65993390 
(dále jen „předávající")

a

Česká republika -  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, 
za kterou právně jedná
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 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/SMB/354/2018-SMBM

ČI. I

1. Česká republika je na základě nabývacích titulů uvedených v Příloze č. 1 bod 1 tohoto 
zápisu vlastníkem níže uvedeného majetku a předávající je příslušný hospodařit s tímto 
majetkem podle ustanovení § 9 ZMS:

• pozemková parcela č. 435/1 o výměře 4880 m2, hodnota v účetnictví 97.600,00 Kč

zapsaná na listu vlastnictví č. 285 pro katastrální území Plazy, obec Plazy v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Mladá Boleslav.

ČI. II.

1. Předávající předává touto smlouvou přejímajícímu pozemek pozemkovou parcelu č. 435/9 
o výměře 33 m2, účetní hodnota 660,00 Kč, v k.ú. Plazy, se všemi součástmi 
a s příslušenstvím, právy a povinnostmi (dále jen „převáděný majetek"). Tento pozemek 
vznikl na základě geometrického plánu č. 499-84/2013 vypracovaného Milošem Nohlem, 
První geodetická spol., Mladá Boleslav, z původního pozemku pozemkové parcely č. 435/1 
o výměře 4880 m2, vše v k.ú. Plazy. S rozdělením vyslovil souhlas Magistrát města Mladá 
Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, dne 30. 5. 2016 pod 
čj. 26361/2016/SÚ/zdpe. Shora uvedený geometrický plán č. 499-84/2013 je nedílnou 
součástí této smlouvy.
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2. Předávající převáděný majetek nepotřebuje k plnění svých úkolů a rozhodl o jeho trvalé 
nepotřebnosti rozhodnutím ze dne 29. 9. 2016 pod čj. 4053/21/13/Bo. Z tohoto důvodu 
předává přejímajícímu příslušnost hospodařit s převáděným majetkem ve smyslu ustanovení 
§ 19b ZMS.

3. Předáním tohoto majetku se současně mění příslušnost hospodařit a příslušným hospodařit 
s tímto majetkem se stává přejímající. Změna příslušnosti hospodařit s tímto majetkem 
nastává dnem podání návrhu na zápis změny příslušnosti hospodařit ve prospěch 
přejímajícího u příslušného katastrálního úřadu.

ČI. III.

Majetek uvedený v ČI. II tohoto zápisu ve smyslu ustanovení § 19b ZMS přebírá přejímající
bezúplatně.

ČI. IV.

1. Předávající nepředává přejímajícímu žádnou stavebně technickou dokumentaci 
k převáděnému majetku.

2. Předávající prohlašuje, že ohledně převáděného majetku není vedeno žádné soudní řízení.

3. Předávající prohlašuje, že ohledně převáděného majetku není vedeno žádné správní řízení.

4. Předávající prohlašuje, že ohledně převáděného majetku není uzavřena žádná smlouva 
o nájmu ani smlouva o pachtu.

5. Předávající prohlašuje, že převáděný majetek není zatížen žádným věcným právem.

6. Předávající prohlašuje, že převáděný majetek je užíván bez právního důvodu
Přejímajícímu nebyly předloženy žádné dokumenty 

ohledně užívání pozemku a ani žádné doklady ohledně majetkoprávní úpravy tohoto užívání.

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

8. Předávající prohlašuje, že převáděný majetek nepodléhá žádnému zvláštnímu zákonnému 
režimu.

9. Předávající prohlašuje, že převáděný majetek není zatížen vedením inženýrských sítí.

10. Předávající prohlašuje, že převáděný majetek není zatížen ekologickou zátěží.

11. Předávající prohlašuje, že k převáděnému majetku nevznikly žádné pohledávky a přejímající 
žádné nepřebírá. Předávající prohlašuje, že na převáděném majetku nevážnou 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 převáděným majetkem 
souvisí.

ČI. V.

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



ČI. VI.

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je určen pro předávajícího, 
jeden pro přejímajícího a jeden pro příslušný katastrální úřad.

2. Předávající a přejímající se dohodli, že návrh na zápis změny příslušnosti hospodařit podle 
této smlouvy podá u katastrálního úřadu přejímající.

3. Vzhledem k charakteru převáděné nemovité věci (pozemek) nebude fyzické předání 
a převzetí nemovité věci uskutečněno.

4. Tato sm louvaje uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti 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).

6. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství

7. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv)

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

9. Nedílnou součástí této smlouvy je geometrický plán č. 499-84/2013

-  5 - 02 -  2018
V Praze dne V Praze dne *«  no omo

Přílohy:
GP č. 499-84/2013
Příloha č. 1 -  seznam předávaných dokumentů



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

č. j. UZSVM/SMB/354/2018-SMBM

Předávající předává a přejímající přebírá níže uvedené dokumenty:

1. Nabývací tituly -  knihovní vložka č. 200

2. Dokumenty prokazující příslušnost předávajícího hospodařit s majetkem -  ohlášení 
o přísluš. hospodařit s majetkem státu

3. Stavebně technická dokumentace -  GP č. 499 - 84/2013  nepředává se

4. Dokumenty k soudním řízením -  nepředávají se

5. Dokumenty ke správním řízením -  nepředávají se

6. Dokumenty k nájemním a pachtovním smlouvám -  nepředávají se

7. Dokumenty k zatížení nemovité věci věcným právem -  nepředávají se

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 nemovité věci vedením inženýrských sítí -  nepředávají se

12. Dokumenty k ekologické zátěži na předávaném majetku -  nepředávají se

13. Ostatní dokumenty související s předávaným majetkem -  rozhodnutí o nepotřebnosti, 
doklad o účetní hodnotě, nabídka Sl, stanovisko AOPK.


