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Nabídka pozemků - obec a k. ú. Dolní Jirčany PŘÍLOHY: POČET LISTŮ:

Státní pozemkový úřad je dle zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, v platném znění
v současné době příslušný hospodařit s pozemkem KN p. č. 117/1 zapsaných na LV Č. 10002 pro
obec a k. ú. Dolní JirČany.
Z duvodu toho, že v současně době není výše uvedený pozemek zemědělsky využíván ani neslouží
zemědělské výrobě, ale dle druhu pozemku se jedná o komunikaci, Vás žádáme o vyjádřeni, zda
uvedený pozemek převezmete dle zák. Č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupováni v právních vztazích v platném znění, do Vašeho hospodaření.

Děkujeme za Vaše stanovisko a spolupráci.

Andrea Čápová Otisk úředního razítka
vedoucí Pobočky Beroun
Státní pozemkový úřad

Přílohy:
1. Dolní Jirčany KN.jpg
2. Dolní Jirčany ortofoto.jpg



Příloha ě. 62.LK
ŽÁDOST OBCE/KRAJE
o bezúplatný převod pozemku

podle * 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o SPU“)

I. Identifikační údaje žadatele:
Název obce / kraje:
Obec Psáry
Adresa: Obec Ulice Psč
Psáry Pražská 137 125244
IC DIC Tel Fax B-mail
00241580 241940454 sedlakova®psary.

cz
Osoba oprávněná jednat za obec / kraj

Příjmení Jméno Titul Funkce
I Vácha Milan I starosta

II.Spccifikace pozemku (ů) požadovaného (požadovaných) pro převod podle ~ 7 odst. 2
a 4 písm. a) b)
(viz poučen‘)
Pozemek (pozemky)

obec katastrální území druh evidence parcelní Číslo druh pozemku LV
Psáry Dolní Jirčany 117/1 zahrada 10002

zapsaný (zapsané) na výše uvedeném (uvedených) LV u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Praha — západ.

Zdůvodnění
písm. a)
Pozemek je zastavěn pozemní komunikací. Jedná se o část místní komunikace s názvem Javorová,
těleso komunikace tvoří stavba z obalované asfaltové směsi.

písm. b)



III. Bereme na vědomí a souhlasíme s tím, že SPÚ požádá
a) Ministerstvo financí CR o potvrzení, že nejsme v prodlení s plněním svého dluhu vůči

Ceské republice za privatizovaný majetek, který byl na nás převeden na základě rozhodnutí
o privatizaci;

b) příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, že nemáme nedoplatky na pojistném
a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

o tato potvrzení SPÚ požádá současně se zasláním sdělení k uzavření smlouvy o převodu
pozemkulů. V případě, že nebudete dlužníkem, potvrzení bude zasláno na příslušné
pracoviště SPU, v opačném případě, pak přímo na uvedenou adresu v žádosti.

Prohlašujeme, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné.
Součástí žádosti je 6 příloh, listů.

Datum

Mitan Vácha, starosta obce
podpis, razítko

Přílohy k žádosti:

1) Plná moc v případě zastupování.
2) Doklad o přidělení IC obci/kraji (výpis z registru subjektů vydaný příslušným

editorem ROS)
3) Usnesení z jednání zastupitelstva obce nebo kraje, kterým se schvaluje převod přesně

určených pozemků z vlastnictví Ceské republiky do vlastnictví obce (města, městyse,
statutárního města) nebo kraje včetně usnesení zastupitelstva o zvolení
starosty/hejtmana.

4) Kopie katastrální mapy nebo jiného mapového podkladu na pozemky, které mají být
předmětem převodu.

5) Kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, na základě kterého je povoleno
užívání stavby, příp. stanovisko stavebního úřadu, resp. speciálního stavebního úřadu,
že pro stavbu nebyl vydán kolaudační souhlas a stavba může být užívána, event.
čestné prohlášení, že se jedná o pozenmí komunikaci ve vlastnictví žadatele.

6) Výpis z pasportu komunikací podle * 40 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nebude-li k žádosti doloženo kolaudační rozhodnutí anebo kolaudační
souhlas, ze kterého jednoznačně vyplývá, že se jedná o místní komunikaci
ve vlastnictví obce anebo o silnici II. a III. tř. ve vlastnictví kraje.

7) Geometrický plán (je-li nutné dělení pozemku).

Poučení:
- vyplňte, prosím, požadované údaje hůlkovým písmem a nehodící se škrtněte (nebude-

‚Ii odeslána elektronicky)
- žádost se podává na místně příslušném pracovišti SPU
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