
č.: 099^170^76

vyhotovené podle ustanovení §66 odst. 1 a 2 ve spojení s ustanovením §71 vyhlášky č. 357/2013 
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o 
katastru nemovitostí (katastrální zákon), zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o 
státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace, 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
zastoupena ředitelem Správy Chomutov
se sídlem: Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: číslo účtu:
(dále jen „ŘSD")

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, 
zastoupený ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ f in a n č n í  ředitelkou
zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A, vložka 9473 
IČ: 70890005 
DIČ: CZ 70890005
(dále jen „Povodí Labe“)

oboustranně prohlašují:

Č I .  I

Povodí Labe bylo stavebníkem stavby protipovodňového opatření s názvem „Labe, Ústí nad 
Labem, levý břeh -  protipovodňová ochrana na Q100 na Labi", (dále jen „předmětná stavba"). 
Na předmětnou stavbu byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby vodního díla, vydaný 
Magistrátem města Ústí nad Labem, odborem životního prostředí, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí 
nad Labem, pod číslem jednacím spisu: MM/OŽP/VHO/33436/2014/ReK/D-280, číslo evidenční: 
80017/2014, dne 10.6.2014.

Cl. II

Podle čl. II. Přechodná ustanovení, bodu 6 zákona č. 51/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, vzniklo Povodí Labe právo hospodařit s nemovitou 
věcí ve vlastnictví České republiky, a sice s pozemkem p. č. 5312/9 v katastrálním území Ústí 
nad Labem, obci Ústí nad Labem, zapsaným na listu vlastnictví č. 2587 u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, na němž je umístěna část předmětné 
stavby specifikované v článku I tohoto souhlasného prohlášení, a to dnem 1. 3. 2016.

Č l .  I I I

O existencí práva hospodařit Povodí Labe k pozemku p. č. 5312/9 v katastrálním území Ústí nad 
Labem není veden žádný spor, ani ho žádná fyzická či právnická osoba nezpochybňuje.



Cl. IV

Obě strany toto souhlasné prohlášení uzavírají za účelem provedení změny zápisu v katastru 
nemovitostí, přičemž pozemek p. č. 5312/9 v katastrálním území Ústí nad Labem zůstává nadále 
ve vlastnictví České republiky a podle tohoto prohlášení bude v katastru zapsán do práva 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe.

Obě strany se dohodly, že o zápis této změny u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, požádá Povodí Labe.

ČI. V

Toto souhlasné prohlášení je vyhotoveno ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Každá strana tohoto souhlasného prohlášení obdrží jedno vyhotovení, jedno je určeno 
k provedení zápisu změny práva hospodařit s majetkem státu v katastru nemovitostí.

V Chomutově dne V Hradci Králové dne

Ing. Martin Vidimskýx , ý 
ředitel Správy Chomutov 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ing. Marie Dušková, finanční ředitelka 
Povodí Labe, státní podnik
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