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Věc:

Kompetence k podpisu souhlasného prohlášení v případě pozemků ve vlastnictví státu
v případě příslušnosti ÚZSVM hospodařit s nimi nebo v případě jejich správy PF ČR
K informování vlastníků pozemků, které sousedí s pozemky ve vlastnictví České
republiky, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM), vyhotovitelů geometrických plánů a úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
vám sdělujeme, že v případě upřesňování hranic těchto pozemků s pozemky kraje podle
§ 19a zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), je
potřebné vycházet i z tohoto sdělení ÚZSVM:
„Osobami, které jsou za Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad") zmocněny jednat a podepisovat listiny, které jsou podkladem pro zápisy podle § 85
katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., v platném znění, jsou ředitelé odborů Odloučené
pracoviště, případně ředitelé odborů Hospodaření s majetkem státu na Územních
pracovištích, na Územním pracovišti v hl. m. Praze pak ředitelé odborů Majetku v operativní
evidenci a odboru Majetku v účetnictví. Tato kompetence jim byla svěřena novelou vnitřního
předpisu Úřadu, protože bez takového zmocnění by byl osobou oprávněnou k jakémukoli
jednání podle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, v platném znění, pouze generální ředitel Úřadu.
Odbory Odloučené pracoviště, případně jejich referáty, působí ve všech okresech
České republiky, s výjimkou měst, kde sídlí územní pracoviště Úřadu, která v místě svého
sídla zároveň vykonávají působnosti odloučeného pracoviště. Všechny kontaktní adresy jsou
k dispozici na webových stránkách Úřadu, http://www.uzsvm.cz/uzemni-pracoviste.php.“.
V případě pozemků ve vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu
České republiky (PF ČR) pak z tohoto sdělení PF ČR:
„PF ČR jako správce majetku ČR je oprávněn učinit shora uvedené souhlasné
prohlášení vlastníka nemovitostí. Vlastníci pozemků, kteří mají o takovéto zpřesnění zájem,
se mohou obracet na příslušná územní pracoviště PF ČR. Právní úkon v tomto smyslu činí
vedoucí územního pracoviště nebo jiný pověřený zaměstnanec.“.
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