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Dolní Jirčany – vyjádření k žádosti o převod pozemků 
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, odbor 
Hospodaření s majetkem státu (dále jen ÚZSVM) od Vás obdržel dne 3.2.2015 žádost o  převod 
pozemků p.p.č. 462/521 a č. 686/10 v k.ú. Dolní Jirčany. 

Výše uvedené pozemky jsou dosud vedeny v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1              
s  právem hospodaření s majetkem státu pro dnes již neexistující subjekt – MNV Psáry. Tyto 
pozemky budou v nejbližší době zapsány do vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových na základě § 8 odst. 1 zák. č. 172/1991 Sb., v platném znění.  
 
Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Žádáme 
Vás o sdělení, zda obec Psáry je vlastníkem tělesa místní komunikace umístěné  
na předmětných pozemcích. V kladném případě budou pozemky převedeny do vlastnictví obce 
bezúplatně v souladu s ust. § 22 odst. 3 písm. h) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
K bezúplatnému převodu pozemku je nutné, abyste doložili tyto doklady: 
 

- potvrzení obce jako příslušného silničního správního úřadu ve smyslu § 40 odst. 5 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, že se jedná  
o místní komunikaci ve správě obce; 

- usnesení obecního zastupitelstva, kterým se schvaluje bezúplatný převod daného 
pozemku. 

V kladném případě bude po obdržení uvedených dokladů ze strany ÚZSVM přistoupeno 
k sepsání smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci, která Vám bude zaslána k podpisu. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 

RNDr. Miroslav Šimon 
ředitel odboru 

Hospodaření s majetkem státu 
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