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Souhlasné prohlášení, 
které učinily 

 
 

Obec Martínkov,  
se sídlem: Martínkov 29, 675 44  Martínkov 
IČO: 00378151 
zastoupená: Josefem Pléhou, starostou obce 
 
a  
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
IČO: 65993390 
zastoupená Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, se sídlem 
Jihlava, Kosovská 10a 
 
 

I. 
Obec Martínkov požádala Katastrální úřad v Moravských Budějovicích podle zákona  č. 172/1991 Sb. 
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění, o provedení 
záznamu pozemků p.č. 2610/7 a p.č. 292/9 v k.ú. Martínkov na LV 10001.  

 
 

II. 
Na pozemcích uvedených v čl.I. tohoto prohlášení, tj. p.č. 2610/7 a p.č 292/9, se ke dni účinnosti zákona 
č. 172/1991 Sb. nacházela stavba silnice I/38 ve vlastnictví státu, k níž příslušelo právo hospodaření 
Správě a údržbě silnic Jihlava. 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů č.j. 2752/01-KM ze dne 28.6.2001 přešla příslušnost 
hospodaření ke stavbám silnic I. třídy se součástmi, příslušenstvím a souvisejícími pozemky ke dni 
1.7.2001 ze Správ a údržeb silnic na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Obec Martínkov tedy s těmito 
pozemky nemohla žádným způsobem ve smyslu zákona č. 172/1991 Sb. hospodařit. 
 
 

III. 
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. II. tohoto prohlášení Obec Martínkov a Ředitelství silnic a 
dálnic ČR souhlasně prohlašují, že pozemky p.č. 2610/7 a p.č. 292/9 v k.ú. Martínkov, nepřešla dle 
zákona č. 172/1991 Sb. z vlastnictví státu do vlastnictví obce, zůstal ve vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR a z tohoto důvodu žádají Katastrální úřad pro 
Vysočinu o změnu zápisu ve prospěch České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
 

 
IV. 

Obec Martínkov a Ředitelství silnic a dálnic ČR dále svorně prohlašují, že vlastnické právo České 
republiky a příslušnost hospodařit Ředitelstvím silnic a dálnic ČR k nemovitostem (uvedených v čl. II.) 
je nesporné a nepochybné. 

 
 

V. 
Obec Martínkov bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou 
povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra. 
 
 
Obec Martínkov souhlasí se zveřejněním tohoto prohlášení v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu 
s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona 
vyplývající. 



VI. 
Souhlasné prohlášení je vyhotoveno ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení je určeno pro Katastrální 
úřad pro Vysočinu a po jednom pro smluvní strany. 
 

 
Doložka: 
Obec Martínkov prohlašuje, že tento právní úkon byl vyvěšen ode dne …………. do dne ……………..a    
 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bylo prohlášení schváleno 
Zastupitelstvem obce Martínkov dne ………………… usnesením č. …………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
V                                 , dne                                                    V Jihlavě, dne  
 
 
 
 
..............................................                                             .................................................... 
             Josef Pléha                                                         Ing. Marie Tesařová 
               starosta                                                           ředitelka Ředitelství silnic a dálnic ČR 
                                                                                                         Správa Jihlava 
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