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Čj. S-51931/09-PRÁV 

 

                                                           

DOHODA O ZRUŠENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO 

BŘEMENE 

uzavřená mezi subjekty   

 

 

 

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace     

Se sídlem  : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00   

Identifikační číslo  : 70994234 

            Zapsána  : v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,  

     odd. A,   vl.48384 

Zastoupena    : Ing. Josefem Kalivodou, ředitelem Oblastního ředitelství 

                                        Ústí nad Labem, na základě Pověření č. 1717 

 

            jako budoucí povinný  

 

                                        a  

 

2. STATUTÁRNÍ MĚSTO Ústí nad Labem 
Se sídlem                        : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

Identifikační číslo           : 00081531 
            Zastoupeno                      : Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města 

                                                            

 

jako budoucí oprávněný 

 

        1. Shora uvedené smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene čj. S-51931/09-PRÁV. Uzavřená smlouva se týkala Stavby pod názvem 

„Chabařovice – Jezero Milada – přípravné práce pro přístaviště“, v jejímž rámci měl být 

na pozemcích p.p.č. 1524/1 a p.p.č. 1490 v k.ú. Trmice uložen vodovodní řad. Na základě 

článku IV. této smlouvy uhradil budoucí oprávněný budoucímu povinnému dne 23.12.2009 

zálohu na  zřízení  věcného  břemene  ve  výši  40 200,- Kč  +  DPH,  tedy  celkem  47 838,- 

Kč.   

 

           2. Vzhledem k tomu, že došlo k technickému rozšíření stavby a tedy i dotčených 

pozemků a dále též ke změně názvu stavby se výše uvedené smluvní strany proto dohodly na 

zrušení předmětné smlouvy. Na stavbu v aktuálním rozsahu vedenou pod názvem „Trmice, 

Chabařovice-Jezero Milada – centrální kanalizace a „Trmice, Chabařovice-Jezero 

Milada – centrální kanalizace, SO 04 Přípojka vody pro rekreační území východ“ je nově 

uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č.j. 35460/15-

OŘ UL + č.j. 35213/2016-OŘ UL. Smyslem je sjednocení a optimalizace smluvních vztahů. 

 

           3.  Budoucí povinný vrátí budoucímu oprávněnému uhrazenou zálohu včetně DPH ve 

výši 47 838,- Kč (slovy: čtyřicetsedmtisícosmsettřicetosm korun českých) do 60 dnů ode dne 

doručení této dohody podepsané budoucím oprávněným do sídla budoucího povinného na účet: 

č.ú 19-1125411/0100, VS 70994234. Tím budou vzájemné závazky smluvních stran ze 

smlouvy S-51931/09-PRÁV vypořádány. 
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4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží 

budoucí oprávněný a 2 stejnopisy obdrží budoucí povinný.   

            

 

 

 

Tato dohoda je uzavřena na základě usnesení Rady města č. ……………. ze dne 

…………….. 

           

 

 

     

           V Ústí nad Labem dne ……………                              V Ústí nad Labem dne ...................  

 

           Budoucí  povinný:                                                             Budoucí oprávněný: 

 

 

 

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

                     Ing. Josef Kalivoda                                                                Ing. Věra Nechybová 
              ředitel Oblastního ředitelství                                                           primátorka města 

  Ústí nad Labem           

 

 

 


