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Město Nové Město na Moravě požádalo Katastrální úřad Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou dle zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku 
České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění, o provedení zápisu Souhlasného prohlášení ze 
dne 18.07.2005 záznamem pozemků pare. č. 453/9 a pare. č. 453/14 v kat. území Slavkovice a obci 
Nové Město na Moravě na LV č. 1.

I.
Na základě návrhu města Nové Město na Moravě na provedení zápisu vlastnického práva formou 
záznamu do katastru nemovitostí podle Souhlasného prohlášení ze dne 18.07.2005, s odkazem na 
ust. § 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 
obcí, v platném znění, vyznačil Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou vlastnické právo města Nové Město na Moravě mimo jiné k nemovitostem pozemkům pare, 
č. 453/9 a pare. č. 453/14 v kat. území Slavkovice a obci Nové Město na Moravě na LV č. 1 pro dané 
katastrální území.

Souhlasné prohlášení, 
které učinily

Město Nové Město na Moravě,
se sídlem: Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 00294900
zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČO: 65993390
zastoupená Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, se sídlem 
Jihlava, Kosovská 10a

II.
Na pozemcích uvedených v čl. I. tohoto prohlášení, tj. pare. č. 453/9 a pare. č. 453/14 v kat. území 
Slavkovice, se ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb., tj. ke dni 24.05.1991, s nímž zákon spojuje 
přechod věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, nacházela stavba silnice I. třídy 1/19 ve vlastnictví státu, 
k níž příslušelo právo hospodaření Správě a údržbě silnic Jihlava. Město Nové Město na Moravě tedy 
s uvedenými pozemky ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. nehospodařilo a ani hospodařit 
žádným způsobem nemohlo. Neprokázalo tak jednu z podmínek, s jejichž splněním zákon spojoval 
přechod vlastnického práva z majetku České republiky do vlastnictví obcí a předmětné pozemky tak 
byly pro zápis na LV č. 1 pro kat. území Slavkovice jako majetek obce městem Nové Město na 
Moravě navrženy chybně.

IV.
Město Nové Město na Moravě a Ředitelství silnic a dálnic ČR svorně prohlašují, že vlastnické právo 
České republiky a příslušnost hospodařit Ředitelstvím silnic a dálnic ČR s předmětnými nemovitostmi 
je skutečnost nesporná a není nikým zpochybňována.

III.
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů č.j. 2752/01-KM ze dne 28.6.2001 přešla ke dni 1.7.2001 
příslušnost hospodaření ke stavbám silnic I. třídy, se součástmi, příslušenstvím a souvisejícími 
pozemky, tedy v daném případě též s pozemky pare. č. 453/9 a pare. č. 453/14 v kat. území 
Slavkovice, ze Správ a údržeb silnic na Ředitelství silnic a dálnic ČR.



souhlasně prohlašují,

žádají,

VI.

V Novém Městě na Moravě dne V Jihlavě dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR:Město:

Ředitelství silnic a dálnic ČR podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto 
souhlasného prohlášení v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Toto souhlasné prohlášení nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Účastníci 
tohoto souhlasného prohlášení se dohodli, že souhlasné prohlášení dobrovolně, nad rámec zákona o 
registru smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu oběma 
zúčastněnými stranami.

aby Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou provedl zápis 
vlastnického práva k těmto nemovitostem ve prospěch České republiky s vyznačením příslušnosti 
hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.

že pozemky pare. č. 453/9 a pare. č. 453/14 v kat. území Slavkovice a obci Nové Město na Moravě, 
nepřešly dle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do 
vlastnictví obcí, v platném znění, z vlastnictví státu do vlastnictví města Nové Město na Moravě, 
zůstaly ve vlastnictví České republiky a příslušnost hospodařit s nimi svědčí Ředitelství silnic a dálnic 
ČR a současně

Michal Šmarda 
starosta

V.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem město Nové Město na Moravě a Ředitelství silnic a dálnic 
ČR tímto

Vlil.
Předmětný úkon - obsah tohoto souhlasného prohlášení - byl projednán na zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město na Moravě č. 10 konaném dne 27.4.2020a schválen usnesením přijatým pod 
bodem Č..../10 /ZM/2020. Město tímto rovněž prohlašuje, že záměr úkonu byl zveřejněn na úřední a 
elektronické desce Městského úřadu Nové Město na Moravě ve dnech 2020.

VII.
Souhlasné prohlášení je vyhotoveno ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení je určeno pro Katastrální 
úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, a po jednom obdrží každý z účastníků 
tohoto souhlasného prohlášení.

Ing. Marie Tesařová
ředitelka Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Jihlava

IX.
Městu svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/201.2 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto 
souhlasného prohlášení.


