
 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
adresa pro doručení: Husitská 1071/2, 415 02  Teplice 
IČO 01312774 
DIČ CZ01312774, 
za kterou jedná PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 
(dále jen  „ n a b y v a t e l ”) 
 
a 
 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem,  
IČO 70892156 
DIČ CZ70892156, zapsán v registru ekonomických subjektů dne 12. 11. 2000, 
za který jedná Oldřich Bubeníček, hejtman 
(dále jen  „ p ř e d á v a j í c í ") 

 

činní toto: 

 

SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ 

O UZNÁNÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a podle § 66 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. 

 

Nabyvatel a předávající uzavřeli dne 23. 8. 2018 podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 503/2012 Sb.“), smlouvu 
o bezúplatném převodu pozemků č. 1010971811, kdy předmětem převodu byly pozemky 
specifikované v čl. III tohoto prohlášení (dále jen „Smlouva"). Rozhodnutím Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín ze dne 18. 9. 2018 čj. V-3893/2018-
502 byl návrh na vklad vlastnického práva podle Smlouvy povolen. 

 

 

II. 

 

Podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zák. č. 503/2012 Sb., je podmínkou pro bezúplatný 
převod vlastnického práva k silničnímu pozemku, aby kraj byl vlastníkem silnice II. a III. třídy 



 

 

nacházející na převáděném pozemku. Předávající je sice vlastníkem komunikace 
na převáděných pozemcích, ale nejedná se o silnice II. nebo III. třídy. 

Nabyvatel a předávající shodně prohlašují, že Smlouva uvedená v čl. I. tohoto souhlasného 
prohlášení je absolutně neplatná podle ustanovení § 580 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro rozpor se zákonem, a to ustanovením 
§ 7 odst. 4 písm. a) zák. č. 503/2012 Sb. 

 

 

III. 

 

Nabyvatel a předávající prohlašují, že s ohledem na právní skutečnost, že Smlouva je 
neplatná, vlastnictví k níže uvedeným pozemkům náleží České republice, nikoliv, jak je 
evidováno v katastru nemovitostí, Ústeckému kraji. 

Vlastnické právo vzniká nabyvateli České republice s příslušností hospodařit s majetkem 
státu Státnímu pozemkovému úřadu k těmto pozemkům: 

 

Obec   Katastrální území  Parcelní číslo           Druh 
pozemku 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Děčín   Boletice nad Labem  26/2    ost. plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Děčín Boletice nad Labem 26/3 ost.plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Děčín Křešice u Děčína 814/9 ost.plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Děčín Křešice u Děčína 814/10 ost. plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Děčín Prostřední Žleb 549/4 ost.plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Děčín Prostřední Žleb 549/5 ost.plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Těchlovice Přerov u Těchlovic 34/9 ost.plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Těchlovice Přerov u Těchlovic 34/10 ost.plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Těchlovice Přerov u Těchlovic 34/12 ost.plocha 
 



 

 

Katastr nemovitostí - pozemkové 
Těchlovice Přerov u Těchlovic 34/15 ost.plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Těchlovice Přerov u Těchlovic 34/17 ost.plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Těchlovice Přerov u Těchlovic 34/19 ost.plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Těchlovice Přerov u Těchlovic 36/7 ost.plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Těchlovice Těchlovice nad Labem 1078/17 ost.plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Těchlovice Těchlovice nad Labem 1081/8 ost.plocha 
 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Těchlovice Těchlovice nad Labem 1088/3 ost.plocha 

 

 

IV. 

 

Toto souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva nabývá platnosti a účinnosti 
okamžikem připojení podpisu poslední z osob, které činní toto prohlášení. 

Nabyvatel a předávající shodně uvádějí, že shora uvedené právní skutečnosti, které vedly 
ke vzniku vlastnického práva pro nabyvatele k výše specifikovaným nemovitostem, nejsou 
mezi nimi sporná ani pochybná. 

Předávající tímto potvrzuje, že o právním jednání obsaženým v tomto souhlasném 
prohlášení bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. ……………. 
ze dne ………………… 

Zároveň se nabyvatel a předávající vzájemně ujišťuji, že mají v úmyslu pokračovat v jednání 
o uzavření smlouvy na převod pozemků specifikovaných v čl. III. této smlouvy, kdy se 
zavazují v jednání bez průtahů pokračovat. Při již uskutečněných jednáních o uzavření 
smlouvy na převod si navzájem sdělili všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž věděli 
nebo vědět museli, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou 
smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít. 

Toto souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva je vyhotoveno ve 3 stejnopisech, 
z nichž každý má platnost originálu. Nabyvatel obdrží 2 stejnopisy a ostatní je určeno 
pro předávajícího. 

 

 

 



 

 

V. 

 

Nabyvatel a předávající po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, a že toto 
souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva je shodným projevem jejich vážné 
a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V ..………........ dne ...........                               V ..………........ dne ...........  

 

 

 

 

............................................ ............................................ 

Státní pozemkový úřad Ústecký kraj 
ředitel Krajského pozemkového úřadu hejtman Oldřich Bubeníček 
pro Ústecký kraj  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
  
 
 
 
 
Za věcnou a formální správnost odpovídá 
vedoucí oddělení převodu majetku státu KPÚ pro Ústecký kraj 

 
 
 
 
....................................... 

podpis 
 
 
 
 
 
Za správnost: 
 
....................................... 
 podpis 


