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Zpráva pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. března 2022 

 

 

Název: Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemků  

   

Předkládá:  rada města Slatiňany 

   MVDr. Ivan Jeník – starosta 

 

Zpracoval:  Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS 

    

Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS  

 

Konzultováno:          JUDr. Petr Němec – právní poradce 

 

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města  

 

a) uložilo Městskému úřadu Slatiňany vyhledat dokumenty dokazují vlastnictví Města 

Slatiňany pozemků parc. č. 444/3 (výměra 20 m2), 484/2 (výměra 2585 m2 ) a 494  

(výměra 736 m2), vše v k.ú. Kunčí, ve znění zprávy č. 6/20, 

nebo 

b) schválilo záměr vzdání se pozemků 444/3 (výměra 20 m2), 484/2 (výměra 2585 m2 ) a 

494  (výměra 736 m2), vše v k.ú. Kunčí souhlasným prohlášením ve prospěch Státního 

pozemkového úřadu ve znění zprávy č. 6/20, 

nebo 

c)  schválilo vyčkat na výzvu od Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, aby se 

město vzdalo pozemků 444/3 (výměra 20 m2), 484/2 (výměra 2585 m2 ) a 494  (výměra 

736 m2), vše v k.ú. Kunčí, ve znění zprávy č. 6/20, 

nebo 

d) schválilo podání žaloby města Slatiňany pro určení vlastnictví pozemků parc. č. 444/3 

(výměra 20 m2), 484/2 (výměra 2585 m2 ) a 494  (výměra 736 m2), vše v k.ú. Kunčí, ve 

znění zprávy č. 6/20. 

 
 

 

 

 

Přílohy:  1. Důvodová zpráva 

2. Listiny o provedení zápisu vlastnického práva pro duplicitní vlastníky (Datové  

               úložiště). 
 

 

 

Ve Slatiňanech dne 1. března 2022 
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Městský úřad Slatiňany 

 

Důvodová zpráva 

 

V katastru nemovitostí je veden u pozemků parc. č. 444/3 (výměra 20 m2), 484/2  (výměra 

2585 m2 ) a 494  (výměra 736 m2), vše v k.ú. Kunčí  duplicitní záznam vlastnictví, a to Město 

Slatiňany a Česká republika s příslušností hospodařit Státním pozemkovým úřadem.  

Dne 2. prosince 2021 oznámil Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Chrudim 

tuto skutečnost s tím, že jsou možné čtyři postupy řešení: 

Postupy dle pozemkového úřadu jsou následující:  

a) obec doloží, že pozemky užívala v 50. letech – pozemkový úřad předá na odsouhlasení 

ústředí a v případě souhlasu předá pozemky obci 

b) obec navrhne vzdání se pozemků souhlasným prohlášením ve prospěch SPÚ   a následně je 

možné využít pozemků v PSZ a v rámci pozemkové úpravy navrhnout zpět na obec (pokud 

bude výměra spotřebovaná na PSZ) 

c) pozemkový úřad vyzve město, aby se pozemků vzdalo (předtím je však nutné předat listiny 

k posouzení na Ústředí na OZSL – vyjádření k duplicitě, což trvá obvykle rok)  

d) žaloba obce pro určení vlastníka 

 

 

ad a) Dokládání užívání pozemků v 50. letech by bylo velice problematické, ne-li nemožné. 

 

ad b) Tato varianta se jeví jako nejschůdnější. Návrh vzdání se pozemků souhlasným  

prohlášením by se zveřejnil (jako při prodeji či směně) a na další jednání zastupitelstva by se 

předložilo k posouzení souhlasné prohlášení. V rámci právě probíhajících komplexních úprav 

v daném katastrálním území, které v souladu se zákonem Státní pozemkový úřad zpracovává 

(plán společných zařízení), by se mohly pozemky vrátit městu zpět. 

 

ad c) Pokud by se čekalo na výzvu k doložení vlastnictví muselo by se opět dokladovat 

vlastnictví pozemků v minulosti. 

 

ad d) Při podání žaloby na určení vlastnictví muselo by se opět dokládat vlastnictví pozemků 

městem v minulosti, což je podobně problematické jako při řešení dle bodu a) i c). 

 

Rada města doporučuje variantu b) - schválení záměru vzdání se pozemků p. č. 444/3,  484/2  

a 494 v k.ú. Kunčí.  

 

  

Vypracoval: Ing. Vladimír Rašín  

 

Slatiňany 1. března 2022 

 

 

 


