
Příloha č.6

PříIoha č,.62.1.K

ŽÁoosr oBcE/KRAJE
o bezúplatný převod pozemku

podle $ 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona ě.503/2012 sb., o Státním pozemkovém úřadu
o změně někteých souvisejících zákonů, v^e. znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,zákon o SPU")

l. ldentifikační údaje Žadatele:
Název obce /

obec Vlastibořice

00671878 l4B5 146 025 I - vlastiborice.cz

ll. Specifikace pozemku (pozemků) poŽadovaného (poŽadovaných) pro převod podle $ 7 odst' 2
a 4 písm. a) b)
(viz poučenÍ)
Poze

kteý vznikl z pozemku parc. Č. 206 (druh evidence, pokud se jedná o pozemek ve zjednoduŠené
evidenci), na základě geometrického plánu Č.280-4312008, potvrzeného Katastrálním úřadem pro
Liberecký kraj, KatastrálnÍ pracoviŠtě Liberec, dne 29.08'2008'

Zdůvodnění
písm. a)
Pozemek je zastavěn pozemníkomunikací, která vznikla při rekonstrukci místní přístupové komunikaci
v roce 2009.

písm' b)

Pozemek tvoří silniční ochranné pásmo / jedná se o silniční pomocný pozemek, který obec Vlastibořice
udrŽuje, čistí a uŽÍvá.

Funkce

mek (oozemK
obec katastrální Územi druh

evidence
parcelní číslo druh pozemku LV

Vlastibořice Vlastibořice KN 206t2 orná půda 1 0002



lll. Bereme na vědomía souhlasÍme s tím, Že SPÚ poŽádá
a) Ministerstvo financÍ ČR o potvrzení, že nejsme v prodlení s plněním svého dluhu vůči České

republice za privatizovaný majetek, který byl na nás převeden na základě rozhodnutí o privatizaci;
b) přÍslušnou okresní správu sociálnÍho zabezpečení, Že nemáme nedoplatky na pojistném a na

penále na sociálnízabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

o tato potvrzení SPÚ poŽádá současně se zasláním sdělení k uzavření smlouvy o převodu
pozemku/ů. V případě, Že nebudete dluŽníkem, potvrzení bude zasláno na příslušné pracoviŠtě
SPU' v opačném případě, pak přímo na uvedenou adresu v Žádosti.

Prohlašujeme, Že údaje uvedené v žádostijsou pravdivé a úplné.
Součástížaoostijes přiton,7listů. li ogecVLAsTlBoŘlcE

ll ÚŽ/) .'sc liT;j.i3'
Datum 15'11.2018 Bc' Jana Hartlová, starostka odce Vlastibořice okres Liberec

Jméno a příjmení, titul osoby oprávněné jednat za obec l kra1
podpis' razÍtko

Přílohy k žádosti:

1) Plná moc v případě zastupování.
2) Doklad o přidělenÍ lČ obci/kraji (výpis z registru subjektů vydaný přísluŠným editorem RoS -

Základní registr osob; seznam osob evidovaných v RoS a jejích editorů je k nahlédnutí na
webových stránkách Českého statistického úřadu - databáze a registry).

3) Usnesení zjednání zastupitelstva obce nebo kraje, kterým se schvaluje převod přesně
urČených pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce (města, městyse,
statutárního města) nebo kraje včetně usnesenízastupitelstva o zvolenístarosty/hejtmana.

4) Kopie katastrální mapy nebo jiného mapového podkladu na pozemky, které mají být
předmětem převodu.

5) Kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, na základě kterého je povoleno uŽívánÍ
stavby' příp. stanovisko stavebního Úřadu, resp. speciálního stavebního úřadu, Že pro stavbu
nebyl vydán kolaudační souhlas a stavba můŽe být užívána, event. čestné prohláŠení, Že se
jedná o pozemní komunikaci ve vlastnictví Žadatele.

6) Výpis z pasportu komunikací podle $ 40 zákona č. 13l1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
nebude-li k Žádosti doloŽeno kolaudačnÍ rozhodnutí anebo kolaudační souhlas, ze kterého
jednoznačně vyplývá' Že se jedná o místní komunikaci ve vlastnictví obce nebo o silnici ll'
a lll. tř. ve vlastnictví kraje.

7) Geometrický plán (e-li nutné dělenÍ pozemku)'

Poučení:
- vyplňte, prosím, poŽadované údaje hůlkovým písmem a nehodící se škrtněte (nebude_li

odeslána elektronicky)
- Žádost se podává na místně příslušném pracoviŠti SPÚ


