
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU

µ#32232/S/2018-HMSU@V¸
32232/S/2018-HMSU 

VÁŠ DOPIS ZN.:  

PŘIJATO DNE:           

NAŠE Č.J.: UZSVM/S/21133/2018-HMSU

VYŘIZUJE: Čižinský Zdeněk, JUDr.

ÚTVAR: 2032

TELEFON: +420 225 776 868

E-MAIL: Zdenek.Cizinsky@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u

OBEC PSÁRY
Pražská 137
25244  Psáry

DATUM: 14. 11. 2018

Dolní Jirčany, pozemek pozemková parcela č. 111/3 – žádost o zaslání dokladů

Vážení, 

navazujeme na naši předchozí komunikaci ve věci pozemku pozemková parcela č. 111/1 
v k.ú. Dolní Jirčany. Geometrickým plánem č. 1875-03326/2017 byl tento pozemek rozdělen 
na pozemky pozemkové parcely č. 111/1, 111/3, 111/4 a 111/5. Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) eviduje žádost obce Psáry o bezúplatný převod 
pozemků pozemkových parcel č. 111/1 a 111/3. Záměr bezúplatného převodu obci Psáry byl 
schválen ve vnitřním schvalovacím procesu ÚZSVM. 

Jelikož jsme obdrželi souhlas stavebního úřadu s dělením předmětného pozemku, žádáme Vás  
o doložení těchto dokladů:

 vyjádření obce Psáry jako příslušného silničního správního úřadu ve smyslu § 40 zák. 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zda se na pozemku 
pozemková parcela č. 111/3 v k.ú. Dolní Jirčany nachází místní komunikace ve správě 
Vaší obce a zda je tato místní komunikace zahrnuta v pasportu místních komunikací,

 usnesení zastupitelstva obce Psáry, kterým se výslovně schvaluje bezúplatné nabytí  
pozemku pozemková parcela č. 111/3 o výměře 203 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k.ú. Dolní Jirčany, do vlastnictví obce Psáry.

Po obdržení těchto dokladů bude ze strany ÚZSVM přistoupeno k sepsání smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovité věci, která Vám bude zaslána k podpisu. Touto smlouvou bude 
proveden v katastru nemovitostí geometrický plán č. 1875-03326/2017. 



Následně připravíme Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku pozemková parcela č. 111/1 
v k.ú. Dolní Jirčany s omezujícími podmínkami a se zřízením věcného práva, jejíž návrh Vám 
bude zaslán k odsouhlasení v zastupitelstvu obce.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

                                                                                        RNDr. Miroslav Šimon
                                                                                                ředitel odboru
                                                                                  Hospodaření s majetkem státu
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