
    
Město Rychnov nad Kněžnou  
se sídlem 516 01  Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136 
zastoupené starostou města panem Ing. Janem Skořepou  
IČO: 002 75 336 
 
dále  též i jen  město  Rychnov nad Kněžnou na straně jedné  
 
a 
 
Kongresové centrum ILF a.s.  
se sídlem Pařížská  67/11, Josefov, 110 00  Praha 1 
IČO: 639 99 871 
zastoupená místopředsedou představenstva panem Mgr. Františkem Kučerou  
 
dále  též i jen  Kongresové centrum ILF a.s. na straně druhé  
 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku  t u t o 
 
 

S M L O U V U 
 
 
1. Město Rychnov nad Kněžnou je na základě nabývacích titulů uvedených v části E listu 
vlastnického číslo 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
Katastrálním pracovištěm Rychnov nad Kněžnou  pro obec Rychnov nad Kněžnou a 
katastrální území Litohrady mimo jiné i vlastníkem následujících pozemků  parcelních 
čísel:  
 
- 3126 - ostatní plocha  
- 3140 - ostatní plocha 
- 3141 - orná půda 
- 3146 - orná půda  
- 3147 - trvalý travní porost  
- 3163 - ostatní plocha.  
 
2. Na výše uvedených pozemcích a na dalších pozemcích dalších vlastníků hodlá 
Kongresové centrum ILF a.s. zbudovat stavbu „Nová okružní křižovatka na I/14 v místě 
napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“.  Stavba bude realizována na 
základě projektové dokumentace vypracované Ateliérem PROMIKA s.r.o., datum 
vyhotovení 06/2018.   
 
3. Na základě této smlouvy se Kongresové centrum ILF a.s. zavazuje bezúplatně předat 
městu Rychnov nad Kněžnou všechny části staveb, které nebudou součástí silnice I/14 a 
které se budou nacházet na pozemcích uvedených v bodu 1 této smlouvy. Dále se 
Kongresové centrum ILF a.s. zavazuje bezúplatně předat městu Rychnov nad Kněžnou 
chráničku uloženou podél přeložky cyklostezky, a to v celém rozsahu vedení, které se 
bude nacházet zčásti na pozemcích uvedených v bodu 1 této smlouvy a dále i na 
pozemcích dalších vlastníků.  Předání se Kongresové centrum ILF a.s. zavazuje 
zrealizovat písemným předávacím protokolem bez zbytečného prodlení po vydání 



souhlasu s užíváním předmětných staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
4. V souvislosti se zřízením staveb na pozemcích uvedených v bodu 1 této smlouvy a 
jejich investováním a dále v souvislosti se zřízením chráničky a jejím investování a dále 
v souvislosti s předáním těchto staveb a chráničky do vlastnictví města Rychnov nad 
Kněžnou se Kongresové centrum ILF a.s. zavazuje vůči městu Rychnov nad Kněžnou 
nevznášet žádné nároky.  
 
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města  Rychnov nad Kněžnou dne  
24.9.2018. Tato smlouva bude v souladu se zákonem o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv uveřejněna městem 
Rychnov nad Kněžnou v registru smluv.  
 
6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 
po podpisu jedno vyhotovení.  
 
 
 
V Rychnově nad Kněžnou dne …...................       V …………………… dne ………… 
 
 
 

 
 
 
 

………………………………………..      ..........…………..………………….. 
za Město Rychnov nad Kněžnou       za Kongresové centrum ILF a.s.  
Ing. Jan Skořepa           Mgr. František Kučera 
starosta města         místopředseda představenstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smlouvu vyhotovil :  JUDr.Miloslav Tuzar advokát  
  se sídlem v Rychnově nad Kněžnou  



 
 
 


