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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 
za který jedná Ing. Hana Seidlová, ředitelka Územního pracoviště Hradec Králové,  
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014, v účinném znění      
IČO: 69797111 
(dále jen „předávající“) 

a 

Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 
za který jedná Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický 
kraj, 
na základě pověření ústředního ředitele ze dne 28. 1. 2013 
IČ: 01312774 
(dále jen „přejímající“)  

 
pořizují tento 
 
 

Z Á PI S  O  ZM ĚN Ě  P ŘÍ S L U Š NO S TI  
K  HO SP O D AŘ E N Í  S  M AJ E T K EM  S T Á T U  

č. 03/17/HSYM  
 
podle § 19 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“),                                 
§ 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 62/2001 
Sb.“)                         a zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 503/2012 Sb.“). 

 
 

Čl. I. 

1. Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku: 
 
pozemky: 

 pozemková parcela číslo 1295, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský 
půdní fond, hodnota v účetní hodnotě xxxxxxxxx 

 pozemková parcela číslo 1306, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany 
zemědělský půdní fond, hodnota v účetní hodnotě xxxxxxxx  

 
zapsaného na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Dětřichov u Moravské Třebové          
a obec Dětřichov u Moravské Třebové v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Svitavy. 
 
2. Předávající je organizační složkou státu příslušnou hospodařit s tímto majetkem dle § 9 

zákona č. 219/2000 Sb. na základě Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, 
Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Pobočky Svitavy, č. j.: SPU 
483837/2015 ze dne              25. 11. 2015, které nabylo právní moci dne 10. 12. 2015.  



3. Přejímající je organizační složkou státu zřízenou podle zákona č. 503/2012 Sb. Výše 
uvedený majetek se převádí v souladu s § 19 zákona č. 219/2000 Sb.   

 
Čl. II. 

1. Předávající se dohodl s přejímajícím na předání majetku uvedeného v čl. I. odst. 1 
tohoto zápisu. Předáním tohoto majetku se současně mění příslušnost hospodaření 
s ním.  

2. Předávající a přejímající se dohodli, že za majetek předávaný podle tohoto zápisu 
přejímající neposkytne předávajícímu žádné peněžité plnění ani náhradu. 

 
Čl. III. 

Přejímající prohlašuje, že si předávaný majetek uvedený v čl. I odst. 1 tohoto zápisu před 
podpisem prohlédl a je mu znám jeho stav. 

 

Čl. IV. 

Zápis podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto zápisu v registru smluv 
zajistí předávající.  

 

Čl. V. 

Zápis se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Jedno vyhotovení bude předloženo Katastrálnímu 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálnímu pracovišti Svitavy s  návrhem na zápis změny 
záznamem. Po jednom vyhotovení obdrží předávající a přejímající. Návrh na zápis podá 
předávající. Změna příslušnosti hospodařit podle Čl. II. odst. 1 nastává dnem, kdy návrh na 
zápis dojde příslušnému katastrálnímu úřadu. 

 

 

V Hradci Králové dne  ………………….     V Pardubicích dne …………………. 

 
 

Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

 
 
 

 
 

             Státní pozemkový úřad 

  

 
 
 

…………………………………………….  ……………………………………………. 
Ing. Hana Seidlová 

ředitelka Územního pracoviště 
Hradec Králové 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

      pro Pardubický kraj 

 


