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SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ
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Pozemky:
■ parcela číslo: 391/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
■ parcela číslo: 391/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
■ parcela číslo: 422/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,

činí podle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů toto

Město Nové Město na Moravě a Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových souhlasně prohlašují, že Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s těmito nemovitými věcmi:

Dle stavu zapsaného v katastru nemovitostí má vlastnické právo k pozemkům uvedeným 
v ČI. I. odst. 1 město Nové Město na Moravě, na základě zákona č. 172/1991 Sb., 
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 172/1991 Sb.“).

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
které zastupuje Michal Šmarda, starosta
IČO: 00294900, DIČ: CZ00294900

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno 
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění 
Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno
IČO: 69797111
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Čj.: UZSVM/BZR/5103/2020-BZRM

v současné době zapsanými na listu vlastnictví č. 1 pro kat. území Petrovice u Nového 
Města na Moravě, obec Nové Město na Moravě, v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou, (dále jen 
„pozemky uvedené v ČI. I. odst. 1“).

Město Nové Město na Moravě a Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových souhlasně prohlašují, že město Nové Město na Moravě není vlastníkem 
pozemků uvedených v ČI. I. odst. 1, neboť nenabylo ke dni 24. 5. 1991 vlastnické právo 
k pozemkům, kterým v současné době odpovídají pozemky uvedené v ČI. I. odst. 1, na 
základě § 2 zákona č. 172/1991 Sb. Město Nové Město na Moravě a Česká republika - Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových souhlasně prohlašují, že město Nové Město
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Toto prohlášení nabývá platnosti dnem podpisu jeho stranami.4.

V dne

2

Michal Šmarda
starosta města Nové Město na Moravě

Toto souhlasné prohlášení je vyhotoveno ve třech stejnopisech. Jeden stejnopis obdrží 
město Nové Město na Moravě, jeden stejnopis obdrží Česká republika - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, a jeden stejnopis je určen pro příslušný 
katastrální úřad.

Město Nové Město na Moravě a Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových souhlasně prohlašují, že Česká republika je vlastníkem pozemků uvedených 
v ČI. I. odst. 1, neboť stát nabyl vlastnické právo k pozemkům, kterým v současné době 
odpovídají pozemky uvedené v ČI. I. odst. 1, na základě zákona č. 279/1949 Sb., 
o finančním hospodaření národních výborů, ve znění pozdějších předpisů.

Město Nové Město na Moravě a Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových souhlasně prohlašují, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je 
příslušný hospodařit s pozemky uvedenými v ČI. I. odst. 1 na základě § 10 písm. b) a § 11 
odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Práva k pozemkům uvedeným v ČI. I. odst. 1 nejsou mezi stranami, které toto souhlasné 
prohlášení činí, sporná ani pochybná.

na Moravě není vlastníkem pozemků uvedených v ČI. I. odst. 1 na základě žádného jiného 
ustanovení zákona č. 172/1991 Sb., ani na základě žádného jiného právního důvodu.

V Brně dne
Česká republika - Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových

Mgr. Ivo Popelka 
ředitel Územního pracoviště Brno

Strany tohoto prohlášení se dohodly, že prohlášení bude podkladem k provedení vkladu 
vlastnického práva k pozemkům uvedeným v ČI. I. odst. 1 do katastru nemovitostí 
ve prospěch České republiky a vyznačení příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Strany tohoto prohlášení se dohodly, že listinu 
k provedení vkladu do katastru nemovitostí předloží Česká republika - Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových.


