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Smlouva o zániku věcného břemene 
 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany: 

 

Česká republika – Ministerstvo obrany,  
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany 

IČO: 60162694 

DIČ: CZ60162694 

Jejímž jménem jedná: Ing. Slavomil Mareš, vedoucí oddělení územní správy nemovitého majetku 

Pardubice, odboru správy nemovitého majetku Agentury hospodaření 

s nemovitým majetkem, na základě pověření ministra obrany ČR č. j. 

1462/2016-7542KM ze dne 29. září 2016 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 

2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení územní správy nemovitého 

majetku Pardubice, Teplého 1899, Pardubice V – Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice 

(dále jen „oprávněná osoba“) 

 

a 

 

Město Tábor 
Sídlo: Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 

IČO: 00253014 

DIČ: CZ00253014 

Zastoupené:                Ing. Jiřím Fišerem, starostou města 

(dále jen „povinná osoba“) 

 

uzavírají podle zákona § 1300 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

 

smlouvu o zániku věcného břemene  

 
I. 

Povinná osoba je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 390/5, ostatní plocha, manipulační plocha 

o výměře 1768 m
2
 v k. ú. Klokoty. Vlastnické právo povinné osoby k tomuto pozemku je zapsáno 

na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Klokoty, obec Tábor, okres Tábor u Katastrálního 

úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor.   

 

II. 

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 19. 5. 2015 smlouvu o zřízení věcného břemene, podle níž bylo 

ve prospěch oprávněné osoby zřízeno věcné břemeno spočívající v právu: 

a) mít na služebném pozemku umístěnu existující část pojížděcí dráhy a zpevněných 

travnatých pásů vojenského letiště, 



b) provozovat a užívat na služebném pozemku část pojížděcí dráhy a zpevněné travnaté pásy 

vojenského letiště; zejména pak provádět jejich opravy, úpravy, údržbu (včetně prohlídek 

a kontroly technického stavu), rekonstrukce a modernizace, 

c) vstupu a vjezdu na služebný pozemek, a to i pro osoby pověřené oprávněnou osobou, aby 

pro ni vykonávaly činnosti uvedené pod písm. b) tohoto odstavce.  

Věcné břemeno bylo zřízeno ve smyslu ustanovení § 2c odst. 9 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu 

některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí pro organizační složku státu 

Ministerstvo obrany. 

 

III. 

Účastníci této smlouvy bezúplatně ruší věcné břemeno dohodnuté ve smlouvě, kterou uzavřeli 

dne 19. 5. 2015.  

Věcné břemeno zanikne výmazem z veřejného seznamu. Návrh na zápis této smlouvy do katastru 

nemovitostí podá osoba oprávněná do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 

IV. 

Povinná osoba prohlašuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada města Tábora usnesením 

č. 3781/63/18 ze dne 19. 2. 2018. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. 

a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona. 

Oprávněná osoba prohlašuje, že je seznámena s právem i povinností povinné osoby svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace dostupné jí z její úřední činnosti ve smyslu 

ustanovení článku 17 Listiny základních práv a svobod.  

Oprávněná osoba bere na vědomí úmysl a cíl povinné osoby vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jejím nakládání s obecním majetkem směrem k 

veřejnosti. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákon č. 

340/2015 Sb, o registru smluv, proto oprávněná osoba předem výslovně souhlasí se zpracováním 

údajů povinnou osobou. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely 

vnitřní potřeby povinné osoby a dále pro účely informování veřejnosti o její činnosti. Výslovně je 

povinné osobě za tímto účelem konstatován souhlas oprávněné osoby s možným zpřístupněním či 

zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 

smlouvou souvisejících. 

 

V. 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu. Jeden výtisk obdrží oprávněná 

osoba, dva výtisky povinná osoba a jeden výtisk bude zaslán na příslušný katastrální úřad 

k provedení zápisu do katastru nemovitostí.  

Účastníci shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání a 

podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 

podmínek.  

 

V…………………. dne………………  V Táboře dne …..………… 

 

Oprávněná osoba:     Povinná osoba: 

 

 

 

 

 

 

…………………..….….    …….…………….….….. 

Za ČR – MO                                                               Za město Tábor 

Ing. Slavomil Mareš                                                  Ing. Jiří Fišer 

vedoucí OdÚSNM                                                       starosta       


