
Mapa majetku státu – Brno

ÚZSVM převedl městu Vyškov pozemek pod cyklostezkou
10. 04. 2018 
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo 
bezúplatně městu Vyškov pozemek o výměře 106 m² pod komunikací IV. třídy. Nemovitost 
nabyl stát v roce 1945 na základě dekretu prezidenta republiky o zabrání majetku 
kolaborantů a nepřátelských osob státu. ÚZSVM získal příslušnost hospodařit s majetkem po 
zaniklém státním podniku Cukrovary Uherské Hradiště.  
https://www.uzsvm.cz/brno-314-178-85/uzsvm-prevedl-mestu-vyskov-pozemek-pod-
cyklostezkou-130136/

Pomník Bible kralické již stojí na obecním pozemku
11. 07. 2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jihlavě bezúplatně převedl do 
vlastnictví obce Kralice nad Oslavou pozemek, na kterém se nachází pomník Bible kralické. 
Tento pomník je již od roku 1970 veden v majetku obce, která jej po celou dobu řádně 
udržuje a pečuje o něj. Pozemek pod pomníkem přešel na stát v roce 1951 z důvodu 
likvidace spolku Národní jednota pro jihozápadní Moravu. Pozemek však byl v katastru 
nemovitostí i nadále veden na listu vlastnictví již dávno zaniklého spolku.
https://www.uzsvm.cz/brno-314-178-85/pomnik-bible-kralicke-jiz-stoji-na-obecnim-
pozemku-126515/

ÚZSVM převzal majetek po dalším státním podniku
07. 10. 2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Brně převzal od Agropodniku 
Brno, státního podniku v likvidaci, celkem 104 pozemků nacházejících se na území okresů 
Brno – město a Brno – venkov, v účetní hodnotě více než 81 milionů Kč. Jedná se zejména o 
pozemky zastavěné pozemními komunikacemi, tramvajovou či železniční tratí, ale například i 
o pozemky v areálu školy na ulici Horníkova v městské části Brno – Líšeň. Část přebíraných 
pozemků je dotčena dosud neukončeným restitučním sporem.
https://www.uzsvm.cz/brno-314-178-85/uzsvm-prevzal-majetek-po-dalsim-statnim-
podniku--132007/

ÚZSVM získal pozemky v Březí nad Oslavou po státním podniku v likvidaci
02. 11. 2016 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Žďáru nad Sázavou získal pozemky v 
Březí nad Oslavou po státním podniku v likvidaci SELGEN – Oseva Praha. Jednalo celkem o 5 
pozemků o výměře 734 m2. 
https://www.uzsvm.cz/brno-314-178-85/uzsvm-ziskal-pozemky-v-brezi-nad-oslavou-po-
statnim-podniku-v-likvidaci-131945/

Znojemské pracoviště ÚZSVM převzalo majetek po státních podnicích v likvidaci
02. 12. 2016 
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Znojmě převzalo majetek od státního 
podniku LACRUM Brno a státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace, které jsou 
oba v likvidaci.
https://www.uzsvm.cz/brno-314-178-85/znojemske-pracoviste-uzsvm-prevzalo-majetek-
po-statnich-podnicich-v-likvidaci-131803/

ÚZSVM převzal další pozemky dohledané pomocí Mapy majetku státu
28. 02. 2017 
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Žďáře nad 
Sázavou převzali majetek dohledaný díky Mapě majetku státu po neexistujícím státním 
subjektu Jihomoravské státní lesy Brno.
https://www.uzsvm.cz/brno-314-178-85/uzsvm-prevzal-dalsi-pozemky-dohledane-pomoci-
mapy-majetku-statu-131568/

ÚZSVM přebírá pozemky státního podniku Zelenina Brno
12. 06. 2017 
Státní podnik Zelenina Brno je od roku 1992 v likvidaci a jeho zbývající majetek brání jeho 
zániku. Likvidátor nyní dle zákona převede poslední majetek společnosti bezúplatně do 
správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
https://www.uzsvm.cz/brno-314-178-85/uzsvm-prebira-pozemky-statniho-podniku-
zelenina-brno-131056/

ÚZSVM převedl státním institucím pozemky v Čučicích na Brněnsku
03. 07. 2017 
Brněnské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo 
Státnímu pozemkovému úřadu a státním podnikům Lesy ČR a Povodí Moravy pozemky v k.ú. 
Čučice o celkové výměře 90 321 m2. Pozemky byly v katastru nemovitostí vedeny na již 
zaniklý Místní národní výbor Čučice. 
https://www.uzsvm.cz/brno-314-178-85/uzsvm-prevedl-statnim-institucim-pozemky-v-
cucicich-na-brnensku-126497/

ÚZSVM v Hodoníně převzal 13 pozemků po likvidovaném státním podniku
10. 08. 2018 
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně převzalo do 
hospodaření 13 pozemků po bývalém státním podniku Jihomoravské energetické závody, 
který je v současnosti v likvidaci. Celková výměra převzatých pozemků představuje 3 166 m².
https://www.uzsvm.cz/brno-314-178-85/uzsvm-v-hodonine-prevzal-13-pozemku-po-
likvidovanem-statnim-podniku-134216/

ÚZSVM získal do správy deset pozemků ve Smolíně u Brna po zaniklém právním subjektu
13. 09. 2016
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Pracoviště ÚZSVM v Břeclavi ohlásilo do své příslušnosti hospodařit deset pozemků v 
katastrálním území Smolín, které získal po zaniklém právním subjektu. Jedná se o plochy s 
pozemní komunikací, které byly původně spravovány Správou a údržbou silnic v Břeclavi.
https://www.uzsvm.cz/brno-314-178-85/uzsvm-ziskal-do-spravy-deset-pozemku-ve-
smoline-u-brna-po-zaniklem-pravnim-subje-132215/

ÚZSVM prodal pozemky v areálu bývalého Státního statku v Dubňanech
02. 05. 2016 
Hodonínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 
dokončilo prodej pozemků v Dubňanech v areálu bývalého státního statku. Stát za prodej 
pozemků utržil celkem částku 2 537 700 korun.
https://www.uzsvm.cz/brno-314-178-85/uzsvm-prodal-pozemky-v-arealu-byvaleho-
statniho-statku-v-dubnanech-132556/

Stavby po závodech Julia Fučíka mají nového vlastníka
14. 07. 2017 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jihlavě se podařilo dořešit 
vlastnictví dvou staveb na cizích pozemcích v Opatově, které byly dohledány v katastru 
nemovitostí po zaniklém státním podniku Elektrotechnické závody J. Fučíka.
https://www.uzsvm.cz/brno-314-178-85/stavby-po-zavodech-julia-fucika-maji-noveho-
vlastnika-126531/

Mapa majetku státu – Praha

ÚZSVM provedl šetření pozemků ve správě Selgen - Oseva Praha
20. 01. 2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Praze provedl na začátku 
letošního roku za účasti zástupců Státního pozemkového úřadu šetření pozemků ve správě 
Selgen – Oseva Praha, státního podniku v likvidaci. 
https://www.uzsvm.cz/praha-313-533-85/uzsvm-provedl-setreni-pozemku-ve-sprave-
selgen-oseva-praha-132948/

Po společnosti Pražské vodárny získá stát pozemky za více než dva miliony
11. 07. 2016
Podpisem Smlouvy o zániku práva hospodařit a vzniku příslušnosti hospodařit s majetkem 
státu ÚZSVM uskutečnil důležitý krok k likvidaci dalšího státního podniku v likvidaci. 
Tentokráte se jedná o pět pozemků ve třech katastrálních územích v hl. městě Praze od 
podniku Pražské vodárny s.p. v likvidaci. Celková účetní hodnota majetku, který přejde na 
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stát, činí cca 2 400 000 korun. S přechodem příslušnosti hospodaření s tímto majetkem na 
ÚZSVM je možno dokončit celkovou likvidaci toho státního podniku.
https://www.uzsvm.cz/praha-313-533-85/po-spolecnosti-prazske-vodarny-ziska-stat-
pozemky-za-vice-nez-dva-miliony-132398/ 

ÚZSVM převzal 34 pozemků v Radotíně po zaniklé Československé akademii zemědělských 
věd
03. 01. 2017
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Praze 
převzalo do své správy celkem 34 pozemků po zaniklém státním subjektu Československá 
akademie zemědělských věd – Výzkumný ústav lesa a myslivosti
 https://www.uzsvm.cz/praha-313-533-85/uzsvm-prevzal-34-pozemku-v-radotine-po-
zanikle-ceskoslovenske-akademii-zemedelsk-131597/

ÚZSVM převzal pozemky zaniklého nakladatelství Firma Rodina
08. 08. 2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Praze po rozsáhlém šetření 
převzal pozemek v pražském Radotíně. Pozemek byl dříve zapsaný na subjekt Firma Rodina, 
nakladatelská akciová společnost, která zanikla v roce 1947.
https://www.uzsvm.cz/praha-313-533-85/uzsvm-prevzal-pozemky-zanikleho-nakladatelstvi-
firma-rodina-126809/

ÚZSVM převzal pozemky zapsané na již zaniklé Pražské komunikace
14. 03. 2017 
Pražští zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v rámci prověřování 
státního majetku zjistili, že dvanáct pozemků v pražských čtvrtích Řeporyje, Liboc, Košíře a 
Hodkovičky jsou zapsány na již neexistující státní subjekt Pražské komunikace a převzal je do 
své správy.
 https://www.uzsvm.cz/praha-313-533-85/uzsvm-prevzal-pozemky-zapsane-na-jiz-zanikle-
prazske-komunikace-131372/

Mapa majetku státu – Střední Čechy

Město Říčany získalo od ÚZSVM pozemky k vybudování cyklostezky
23. 07. 2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve středních Čechách prodal městu 
Říčany šest pozemků o celkové výměře téměř 2 tisíce m². Pozemky se nacházejí na okraji 
města Říčany a budou sloužit k vybudování cyklostezky. Pozemky byly původně zapsané v 
katastru nemovitostí na již neexistující organizaci - Stavební podnik Praha-východ, státní 
podnik. 
https://www.uzsvm.cz/stredni-cechy-319-534-85/mesto-ricany-ziskalo-od-uzsvm-pozemky-
k-vybudovani-cyklostezky-133883/
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Převzetí pozemku v Benešově pomůže ukončit likvidaci Šmeralových závodů
14. 03. 2016 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převzal pozemek v Benešově u Prahy od 
Šmeralových závodů, státního podniku v likvidaci. Jedná se o poslední položku, evidovanou v 
majetku Šmeralových závodů, která bránila ukončení likvidace tohoto státního podniku. Po 
předání majetku je možno dokončit likvidaci tohoto státního podniku, čímž dojde k úspoře 
finančních prostředků státu spojených s činností likvidátora.
 https://www.uzsvm.cz/stredni-cechy-319-534-85/prevzeti-pozemku-v-benesove-pomuze-
ukoncit-likvidaci-smeralovych-zavodu-132822/

ÚZSVM převzal na Kladensku majetek po likvidovaném státním statku
07. 06. 2016 
Regionální pracoviště ÚZSVM Kladno převzalo do příslušnosti hospodařit nemovitý majetek 
po státním podniku v likvidaci Státní statek Zlonice.
 https://www.uzsvm.cz/stredni-cechy-319-534-85/uzsvm-prevzal-na-kladensku-majetek-po-
likvidovanem-statnim-statku-132411/

ÚZSVM díky Mapě majetku státu odhaluje pozemky zapsané na zaniklé státní podniky
12. 07. 2016
Od počátku letošního roku vyřešilo pracoviště ÚZSVM v Benešově čtyři případy, kdy byly 
pozemky zapsány na neexistující státní podniky. Jednalo se o parcely v celkové výměře 10 
207 m2 a evidenční hodnotě více jak 17 tisíc korun.
https://www.uzsvm.cz/stredni-cechy-319-534-85/uzsvm-diky-mape-majetku-statu-odhaluje-
pozemky-zapsane-na-zanikle-statni-podniky-132349/

ÚZSVM převzal majetek Cukrovarů Hradec Králové v likvidaci
06. 01. 2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kolíně převzal majetek od 
Cukrovarů Hradec Králové se sídlem ve Smiřicích, státního podniku v likvidaci. Jedná se o šest 
pozemků ve třech katastrálních územích (Oskořínek, Chroustov a Vinaře).
https://www.uzsvm.cz/stredni-cechy-319-534-85/uzsvm-prevzal-majetek-cukrovaru-hradec-
kralove-v-likvidaci-131607/

ÚZSVM zjistil, že nemovitost bez vlastníka patří státnímu podniku zaniklému ve 40. letech
21. 12. 2016 
Pracovníci mladoboleslavského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (ÚZSVM) v rámci majetkoprávního šetření, zjistili, že nemovitosti v katastrálním 
území Čistá u Mladé Boleslavi patří zaniklému státnímu subjektu Místní domovina domkářů a 
malorolníků v Čisté. Jedná se o z části zatravněný pozemek o výměře 345 m2 s chodníkem a 
několika stromy v intravilánu obce Čistá, na kterém se nachází menší stavba bez 
identifikačního čísla. Nemovitosti v hodnotě bezmála 110 tisíc korun připadnou do vlastnictví 
České republiky zastoupené ÚZSVM.
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https://www.uzsvm.cz/stredni-cechy-319-534-85/uzsvm-zjistil-ze-nemovitost-bez-vlastnika-
patri-statnimu-podniku-zaniklemu-ve-4-131825/

ÚZSVM převzal pozemky po zaniklých subjektech Tiba a Seba
10. 03. 2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Mladé Boleslavi převzal majetek, který 
byl zapsaný na zaniklé státní podniky Tiba a Seba, bavlnářské závody. Jednalo se o tři 
pozemky v katastrálních územích Dalešice u Bakova nad Jizerou a Vicmanov o celkové 
výměře 1 575 m2.
https://www.uzsvm.cz/stredni-cechy-319-534-85/uzsvm-prevzal-pozemky-po-zaniklych-
subjektech-tiba-a-seba-131346/

ÚZSVM vyřešil další případy pozemků, které byly zapsané na zaniklé státní subjekty
15. 02. 2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve středních Čechách vyřešil v druhé 
polovině roku 2016 řadu případů, kdy byly pozemky zapsány na neexistující státní 
organizace. Jednalo se o celkem 29 pozemků v celkové výměře 23 492 m2 a v evidenční 
hodnotě 2 miliony korun.
https://www.uzsvm.cz/stredni-cechy-319-534-85/uzsvm-vyresil-dalsi-pripady-pozemku-
ktere-byly-zapsane-na-zanikle-statni-subjek-131520/

Z prodeje pozemku zapsaného na zrušený státní podnik stát získal 131 tisíc korun
30. 03. 2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově prodal pozemek, který byl 
zapsán na zrušený státní podnik. Minimální kupní cena byla stanovena na 130 tisíc korun, do 
výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce, který pozemek získal za nabídku 131 tisíc 
korun.
 https://www.uzsvm.cz/stredni-cechy-319-534-85/z-prodeje-pozemku-zapsaneho-na-
zruseny-statni-podnik-stat-ziskal-131-tisic-korun-131464/

Pozemek v areálu soukromé společnosti na Kladensku se prodal za téměř 400 tisíc
07. 01. 2015 
Pozemek o výměře 2.102 m2 nacházející se v uzavřeném areálu soukromé společnosti v 
katastrálním území Vinařice u Kladna se podařilo prodat Odloučenému pracovišti ÚZSVM 
Kladno. O odkup nemovitosti projevila zájem samotná firma. Výnos z prodeje společně s 
předchozí úhradou nájemného činil téměř 400 tisíc korun, které ÚZSVM odvedl do státního 
rozpočtu. Pozemek po neexistujícím ekonomickém subjektu dohledali již dříve zaměstnanci 
ÚZSVM jako majetek státu. ÚZSVM poté ohlásil příslušnost s tímto státním majetkem 
hospodařit.
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https://www.uzsvm.cz/stredni-cechy-319-534-85/pozemek-v-arealu-soukrome-spolecnosti-
na-kladensku-se-prodal-za-temer-400-tisic-133224/

Mapa majetku státu – Plzeň

Město Přeštice na Plzeňsku konečně opraví díky pátrání ÚZSVM důležitou křižovatku
16. 05. 2016 
Na žádost města Přeštice provedlo plzeňské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (ÚZSVM) rozsáhlé pátrání k dohledání podrobnějších informací ke 
Studentskému spolku přeštického studentstva, na který byl od roku 1937 zapsán pozemek 
přímo uprostřed důležité křižovatky, jež měla být opravena. S plánovanou opravou však 
museli souhlasit všichni vlastníci předmětných pozemků. Po zjištění ÚZSVM, že pozemek byl 
státem konfiskován po druhé světové válce, připadla parcela ÚZSVM, který jej plánuje 
převést na město Přeštice a opravě křižovatky tak již nebude stát nic v cestě.
https://www.uzsvm.cz/plzen-318-176-85/mesto-prestice-na-plzensku-konecne-opravi-diky-
patrani-uzsvm-dulezitou-krizovatk-132567/

ÚZSVM převzal po zaniklém státním podniku historickou sýpku
03. 05. 2016 
ÚZSVM převzal po zaniklém státním podniku Zemědělské zásobování a nákup, koncern Praha 
kulturní nemovitou památkou – sýpkou v Měcholupech u Předslavi. Jedná se o patrový 
barokní špýchar obdélného půdorysu s mansardovou střechou se střešními okny. Památkově 
chráněným se stal již v roce 1958.
https://www.uzsvm.cz/plzen-318-176-85/uzsvm-prevzal-po-zaniklem-statnim-podniku-
historickou-sypku--132500/

ÚZSVM převzal pozemek v Železné Rudě zapsaný na neexistující státní podnik
20. 01. 2017 
Klatovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v rámci 
prověřování státního majetku dohledalo, že pozemek v Železné Rudě byl v katastru 
nemovitostí zapsán na již neexistující státní podnik Potraviny Plzeň. ÚZSVM prošetřil veškeré 
nabývací tituly a pozemek o výměře 740 m2 převzal do své správy.
https://www.uzsvm.cz/plzen-318-176-85/uzsvm-prevzal-pozemek-v-zelezne-rude-zapsany-
na-neexistujici-statni-podnik-131628/

ÚZSVM získal díky Mapě majetku státu dalších 6 pozemků na Klatovsku
17. 01. 2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Klatovech převzal na konci 
loňského roku šest pozemků v katastrálním území Švihov u Klatov o celkové výměře 11 639 
m2. Pozemky byly v katastru nemovitostí zapsány na již neexistující podnik Západočeské 
mlýny, n. p. Plzeň.
ÚZSVM důkladně prošetřil veškeré nabývací tituly a stal se příslušným hospodařit s pozemky 
na základě ustanovení zákona o majetku České republiky. Nemovitosti budou nabídnuty 
Státnímu pozemkovému úřadu, neboť se jedná o trvalý travní porost, se způsobem ochrany 
– Zemědělským půdním fondem.
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https://www.uzsvm.cz/plzen-318-176-85/uzsvm-ziskal-diky-mape-majetku-statu-dalsich-6-
pozemku-na-klatovsku-131712/

ÚZSVM převzal na Klatovsku pozemky nalezené pomocí Mapy majetku státu
27. 04. 2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Klatovech převzal čtyři 
pozemky v katastrálním území Sušice nad Otavou o celkové výměře 1 216 m2. Pozemky byly 
dohledány pomocí Mapy majetku státu, dříve byly zapsány na Krajský národní výbor v Plzni.
https://www.uzsvm.cz/plzen-318-176-85/uzsvm-prevzal-na-klatovsku-pozemky-nalezene-
pomoci-mapy-majetku-statu--131292/

ÚZSVM převzal ve Švihově pozemky po neexistujícím státním podniku
19. 04. 2017 
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Klatovech po 
důkladném prošetření veškerých nabývacích titulů převzali do své příslušnosti hospodaření 
dva pozemky ve Švihově, dohledané pomocí Mapy majetku státu. Pozemky byly v katastru 
nemovitostí zapsány na již neexistující podnik – Krajskou inženýrskou organizaci se sídlem v 
Plzni, která byla zrušena v roce 1992.
https://www.uzsvm.cz/plzen-318-176-85/uzsvm-prevzal-ve-svihove-pozemky-po-
neexistujicim-statnim-podniku-131264/

  

ÚZSVM převzal pozemek po neexistujícím státním podniku Západočeské dřevařské závody
30. 10. 2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Klatovech převzal další 
nemovitý majetek z Mapy majetku státu. Tentokrát se jedná o pozemek v katastrálním území 
Újezd u Plánice o výměře 48 m², který byl v katastru nemovitostí zapsán na již neexistující 
národní podnik Západočeské dřevařské závody.
https://www.uzsvm.cz/plzen-318-176-85/uzsvm-prevzal-pozemek-po-neexistujicim-statnim-
podniku-zapadoceske-drevarske-zav-128056/

ÚZSVM prodal pozemek v Bečově nad Teplou
05. 04. 2017 
Karlovarské pracoviště Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo 
pozemek v blízkosti hradu a zámku Bečov nad Teplou, který je součástí místní botanické 
zahrady. Výnos z prodeje 14 000 korun se stal příjmem státního rozpočtu.
https://www.uzsvm.cz/plzen-318-176-85/uzsvm-prodal-pozemek-v-becove-nad-teplou-
131249/
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Mapa majetku státu – Ústí nad Labem

Děčín bezúplatně získal od ÚZSVM pozemky po bývalém státním podniku
07. 01. 2016
Zaměstnanci regionálního pracoviště ÚZSVM v Ústí nad Labem bezúplatně převedli do 
vlastnictví Statutárního města Děčín 14 pozemků po likvidovaném státním podniku ČR–
Technické služby Děčín. Nemovitosti patří mezi více než 7 tisíc položek zapsaných v katastru 
nemovitostí na zaniklé, nedostatečně identifikované nebo nedohledané státní subjekty, 
které odhalila nedávno uveřejněná analýza ÚZSVM Mapa majetku státu.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/decin-bezuplatne-ziskal-od-uzsvm-
pozemky-po-byvalem-statnim-podniku-132919/

ÚZSVM převedl bezúplatně městu Česká Kamenice pozemky pod místními komunikacemi
06. 02. 2018 
Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Ústí nad 
Labem převedlo bezúplatně městu Česká Kamenice pozemky pod místními komunikacemi. 
Původně byly oba pozemky vedeny v katastru nemovitostí na již neexistující státní podnik 
Uhelné sklady Děčín. 
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-prevedl-bezuplatne-mestu-ceska-
kamenice-pozemky-pod-mistnimi-komunikacemi-129033/

Český kynologický svaz získal pozemky v Trmicích
27. 04. 2016 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal Českému kynologickému 
svazu v Trmicích pozemky za 24 650 korun. Pozemky, o celkové výměře 102 m2, se nacházejí 
v areálu Základní kynologické organizace č. 159 v Trmicích. Při majetkoprávním šetření 
zaměstnanci ÚZSVM zjistili, že se jedná o pozemky po zaniklém státním podniku Severočeské 
teplárenské závody. Prodejem pozemků došlo ke sjednocení vlastníka nemovitostí v 
uvedeném areálu.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/cesky-kynologicky-svaz-ziskal-pozemky-
v-trmicich-132747/

ÚZSVM převedl na Lesy ČR pozemky po zaniklých státních podnicích
18. 12. 2015 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v České Lípě převedl pozemky 
po zaniklých státních statcích Cvikov a Dubá na Lesy České republiky. Zaměstnanci ÚZSVM 
celkem převedli 21 lesních pozemků o celkové rozloze 34.123 m2 a účetní hodnotě více než 
504 tisíc korun. Pozemky byly převedeny v rámci prověřování a řešení majetkových položek 
zapsaných na neexistující státní subjekty.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-prevedl-na-lesy-cr-pozemky-po-
zaniklych-statnich-podnicich-132963/

Lesy ČR získaly pozemky u Hřivic na Lounsku
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15. 12. 2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Lounech převedl státnímu 
podniku Lesy ČR celkem 18 lesních pozemků ležících v katastrálním území Hřivice. Lesní 
pozemky měly celkovou výměru 531 743 m2 a účetní hodnotu 30 309 351 Kč.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/lesy-cr-ziskaly-pozemky-u-hrivic-na-
lounsku-128346/

ÚZSVM na Lounsku převedl pozemky z Mapy majetku státu dříve zapsané na Státní statek 
Postoloprty
12. 05. 2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Lounech prověřil další 
nemovitosti zapsané na listu vlastnictví zaniklého státního podniku. Tentokrát se jednalo o 
majetek zapsaný v katastru nemovitostí na Státní statek Postoloprty s. p., který zanikl již v 
září 1996.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-na-lounsku-prevedl-pozemky-z-
mapy-majetku-statu-drive-zapsane-na-statni-st-131122/
Povodí Ohře získalo pozemek ve Valkeřicích
23. 06. 2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Labem převedl 
státnímu podniku Povodí Ohře pozemek v účetní hodnotě 11 260 Kč. Pozemek se nachází na 
území obce Valkeřice a v katastru nemovitostí je veden jako vodní plocha. Původně byl 
pozemek zapsaný na zrušený státní podnik Státní statek Verneřice.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/povodi-ohre-ziskalo-pozemek-ve-
valkericich-131078/

Lesy České republiky získaly pozemky po Státním statku Cvikov
10. 05. 2016 
Zaměstnanci pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v 
České Lípě prolustrovali další majetkové položky zapsané na listech vlastnictví dnes již 
neexistujících státních subjektů v okrese Česká Lípa. Nově se jim podařilo převést pozemky 
získané po zaniklém státním podniku Státní statek Cvikov.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/lesy-ceske-republiky-ziskaly-pozemky-
po-statnim-statku-cvikov-132590/

ÚZSVM odhalil další nemovitosti zaniklých státních podniků, tentokráte na Českolipsku
08. 03. 2016 
Zaměstnanci regionálního pracoviště ÚZSVM Česká Lípa prolustrovali majetkové položky 
zapsané v katastru nemovitostí na dnes již neexistující státní subjekty v okrese Česká Lípa. Na 
tento „osiřelý“ státní majetek poukázala analýza ÚZSVM Mapa majetku státu, která v celé 
České republice identifikovala 25.155 nemovitostí po 1.380 zaniklých státních subjektech.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-odhalil-dalsi-nemovitosti-
zaniklych-statnich-podniku-tentokrate-na-ceskol-132758/
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ÚZSVM dohledal v Ústeckém kraji 330 pozemků s neznámým vlastníkem nebo zapsaných 
na zaniklé subjekty
31. 08. 2016 
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí 
nad Labem pokračovalo v průběhu prvního pololetí roku 2016 v dohledávání dalších 
nemovitých věcí dosud zapsaných v katastru nemovitostí na zaniklé nebo nedohledané 
subjekty či subjekty v likvidaci a také zapsaných na neznámého vlastníka.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-dohledal-v-usteckem-kraji-330-
pozemku-s-neznamym-vlastnikem-nebo-zapsanych-132319/

ÚZSVM získal majetek v Podbořanech po zaniklém státním subjektu
31. 10. 2016 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Lounech získal čtyři parcely o celkové 
výměře 3 850 m2 v hodnotě 20 020 korun. Jedná se o majetek po zaniklém podniku Sempra 
Kadaň, který byl vymazán z obchodního rejstříku v roce 1992. Lesní pozemky jsou v současné 
době převáděny Lesní správě Žatec. Tímto převodem dojde k narovnání vlastnických vztahů 
vedených v katastru nemovitostí.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-ziskal-majetek-v-podboranech-
po-zaniklem-statnim-subjektu-132128/

ÚZSVM na Ústecku pokračuje v prověřování majetku z Mapy majetku státu
08. 03. 2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Labem pokračuje v 
prošetřování Mapy majetku státu, kdy prověřuje majetek zapsaný v katastru nemovitostí na 
zaniklé či nedohledané státní instituce. K 31. 12. 2017 ÚP Ústí nad Labem evidovalo 734 
takovýchto nemovitostí, z toho je 685 pozemků a 49 budov.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-na-ustecku-pokracuje-v-
proverovani-majetku-z-mapy-majetku-statu-129966/

ÚZSVM převzal jez zapsaný na zaniklou státní instituci
17. 10. 2016 
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Liberci převedlo 
do majetku České republiky jez se štěrkovou propustí, který se nachází v Tanvaldu na řece 
Desná na pozemku ve vlastnictví Povodí Labe.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-prevzal-jez-zapsany-na-zaniklou-
statni-instituci-132019/

ÚZSVM převzal pozemky po zaniklém podniku TOS Rakovník
17. 01. 2017 
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Lounech převzali 
do své příslušnosti hospodaření majetek zapsaný na zaniklý státní podnik TOS Rakovník s. p. 
Tento státní podnik byl zrušen a vymazán z obchodního rejstříku v roce 1993.
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https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-prevzal-pozemky-po-zaniklem-
podniku-tos-rakovnik-131623/

ÚZSVM prodal pozemek po zaniklém Státním statku Cvikov
06. 09. 2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v České Lípě prověřil další 
pozemek původně evidovaný na listu vlastnictví státního podniku Státní statek Cvikov, který 
zanikl v roce 1998.
Pozemek o rozloze 126 m2 ležící v katastrálním území Janovice v Podještědí byl zároveň 
původně evidovaný v katastru nemovitostí jako umělá vodní nádrž. Z místního šetření však 
vyplynulo, že se jedná o pozemek zatravněný bez vody, zarostlý stromy a křovinami. 
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-prodal-pozemek-po-zaniklem-
statnim-statku-cvikov-127444/

ÚZSVM prodal pozemek v Lubenci po zaniklém státním podniku
13. 09. 2017 
Zaměstnanci odloučeného pracoviště Louny Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (ÚZSVM) vyřešili další pozemek evidovaný na listu vlastnictví zaniklého státního 
podniku. 
Státní podnik TOS Rakovník byl zrušen ke dni 30. dubna 1993 bez likvidace a byl vymazán z 
obchodního rejstříku.
 https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-prodal-pozemek-v-lubenci-po-
zaniklem-statnim-podniku-127522/

ÚZSVM v Liberci prodal pozemek po zrušeném státním podniku Strojní a traktorová stanice 
Chrastava
26. 04. 2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci prodal pozemek v obci Hrádek 
nad Nisou o rozloze 29 m2 za 10 tisíc korun. Úřad pozemek převzal po dnes již neexistujícím 
státním podniku Strojní a traktorové stanici Chrastava.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-v-liberci-prodal-pozemek-po-
zrusenem-statnim-podniku-strojni-a-traktorova--130200/

ÚZSVM v České Lípě prodal pozemky po státním podniku v likvidaci
04. 07. 2018 
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě prodali 
pozemky převzaté od státního podniku v likvidaci.  ÚZSVM získal pozemky do příslušnosti 
hospodařit na základě opatření Ministerstva financí od Státního statku Bílý Kostel, státní 
podnik v likvidaci.
 https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-v-ceske-lipe-prodal-pozemky-po-
statnim-podniku-v-likvidaci-133609/

ÚZSVM prodal v Proboštově u Teplic pozemky po zaniklém státním podniku
22. 06. 2018 
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Teplické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo tři 
navzájem sousedící pozemky, které jsou součástí skladového areálu na okraji obce 
Proboštov. Pozemky byly prodány formou přímého prodeje vlastníkovi areálu, který je dosud 
užíval na základě nájemní smlouvy. Do státního rozpočtu byla z prodeje odvedena částka 155 
000 Kč.
 https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-prodal-v-probostove-u-teplic-
pozemky-po-zaniklem-statnim-podniku-133584/

ÚZSVM prodal pozemek bývalého Kaolinu Hlubany
27. 07. 2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Lounech prodal pozemek, který byl v 
minulosti ve vlastnictví dnes již zrušeného státního podniku. Kupující získal uvedený 
pozemek do svého vlastnictví za 190 320 Kč.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-prodal-pozemek-byvaleho-
kaolinu-hlubany-133920/

Prodej pozemku s biokoridorem ve Stružnici
15. 08. 2018 
ÚZSVM v České Lípě prodal za 105 010 Kč pozemek získaný do příslušnosti hospodařit od 
státního podniku v likvidaci Státní statek Bílý Kostel.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/prodej-pozemku-s-biokoridorem-ve-
struznici-134111/

ÚZSVM v Litoměřicích prodal nemovitosti dříve zapsané na zaniklý státní podnik
05. 09. 2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích prodal ve výběrovém řízení 
pozemek se stavbou bývalého kina původně evidovaný na listu vlastnictví zaniklého státního 
podniku – Československého státního filmu.
https://www.uzsvm.cz/usti-nad-labem-320-173-85/uzsvm-v-litomericich-prodal-
nemovitosti-drive-zapsane-na-zanikly-statni-podnik-134328/

Mapa majetku státu -  Ostrava

ÚZSVM bezúplatně převáděl na Šumpersku pozemky po zaniklých MNV 
20.04.2016 
Regionální pracoviště ÚZSVM Šumperk bezúplatně převedlo do vlastnictví města Zábřehu, 
Olomouckého kraje a státního podniku povodí pozemky v celkové hodnotě 224,5 tisíce 
korun. Jedná se o část z několika desítek nemovitostí, které přešly do vlastnictví státu po 
zaniklých místních národních výborech. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-bezuplatne-prevadel-na-sumpersku-
pozemky-po-zaniklych-mnv--132668/

Pozemek po neexistujícím subjektu byl převeden do vlastnictví obce Mořkov
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21.08.2017 
Původně byl pozemek v obci Mořkov zapsán v katastru nemovitostí na již neexistující státní 
podnik Severomoravské státní lesy Krnov. Po prověření, že je s pozemkem příslušný 
hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), bylo jeho 
novojičínským pracovištěm přistoupeno k převodu pozemku na obec. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/pozemek-po-neexistujicim-subjektu-byl-
preveden-do-vlastnictvi-obce-morkov-127246/

ÚZSVM přepsal zapomenuté pozemky na Moravskoslezský kraj
18.07.2016 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl Moravskoslezskému 
kraji dva pozemky. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-prepsal-zapomenute-pozemky-na-
moravskoslezsky-kraj-132357/

ÚZSVM v Novém Jičíně převedl Moravskoslezskému kraji pozemky po již neexistujících 
vlastnících
07.06.2018 
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Novém Jičíně 
převedlo Moravskoslezskému kraji dva pozemky v katastrálních územích Tichá na Moravě a 
Pustějov. Parcely o celkové výměře 7 846 m² převzal úřad po prověření zápisů v katastru 
nemovitostí, kde byly vedeny na již neexistující subjekty – Místní národní výbor v Tiché a 
Správu a údržbu silnic Nový Jičín. Účetní hodnota pozemků je 703 000 Kč.
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-v-novem-jicine-prevedl-
moravskoslezskemu-kraji-pozemky-po-jiz-neexistujici-133566/

Pozemky z Mapy majetku státu převedeny na město Valašské Meziříčí
12.09.2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně převedl nemovitosti 
z Mapy majetku státu. Jedná se o pozemky, které byly v katastru nemovitostí zapsány na 
zaniklý státní podnik Tesla Valašské Meziříčí „v likvidaci“. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/pozemky-z-mapy-majetku-statu-prevedeny-na-
mesto-valasske-mezirici-127528/

ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky po zaniklé státní instituci 
27.11.2017 
Prostřednictvím odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (ÚZSVM) v Olomouci byly převedeny do příslušnosti hospodařit Státního 
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pozemkového úřadu dva pozemky, dosud evidované ve vlastnictví státní příspěvkové 
organizace Veterinární asanační ústav Věrovany. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-prevedl-statnimu-pozemkovemu-uradu-
pozemky-po-zanikle-statni-instituci--128357/

ÚZSVM ve Vsetíně převedl Státnímu pozemkovému úřadu parcelu po zaniklém školním 
statku
16.01.2018 
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve 
Vsetíně převedlo Státnímu pozemkovému úřadu parcelu, která byla dříve zapsána v katastru 
nemovitosti na dnes už zaniklý Školní statek Střední zemědělské školy v Rožnově pod 
Radhoštěm. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-ve-vsetine-prevedl-statnimu-
pozemkovemu-uradu-parcelu-po-zaniklem-skolnim--128940/

ÚZSVM převedl pozemek pod silnicí na ŘSD
07.03.2016 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedl pozemek pod ulicí 
Hlavní ve Frýdku-Místku na státní organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR. ÚZSVM získal 
předmětný pozemek o výměře 184 m2 do své správy na základě předchozího prošetření 
majetkoprávních vztahů po zaniklém státním podniku Krajský investorský útvar Ostrava. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-prevedl-pozemek-pod-silnici-na-rsd-
132812/

Lesy České republiky získaly podíly pozemků po MNV Jarcová
19.04.2016 
Jednalo se o pozemky po zaniklé organizaci - Místním národním výboru Jarcová. Pozemky 
jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Jejich celková 
výměra činí 996 m2 a celková účetní hodnota podílů je 102 070 korun. Lesy České republiky 
jsou vlastníkem i druhé poloviny těchto pozemků, převodem tak došlo ke sjednocení 
vlastníka pozemků.https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/lesy-ceske-republiky-ziskaly-
podily-pozemku-po-mnv-jarcova-132722/

ÚZSVM předal státnímu podniku Lesy ČR pozemek v Novém Jičíně
30.11.2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Novém Jičíně předal státnímu 
podniku Lesy ČR pozemek v katastrálním území Žilina u Nového Jičína o výměře 2 618 m². 
Původním vlastníkem pozemku byla Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Po zániku 
školy přešel pozemek jako součást zemědělského fondu do příslušnosti hospodařit s tímto 
majetkem na ÚZSVM. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-predal-statnimu-podniku-lesy-cr-
pozemek-v-novem-jicine-128387/
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ÚZSVM převedl Lesům ČR vodní jez po zaniklém státním podniku
05.05.2017 
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v 
Novém Jičíně předalo Lesům České republiky stavbu jezu na vodním toku Jičínka v místní 
části Nového Jičína Žilina. Stavba připadla státu na základě dekretu prezidenta republiky 
z roku 1945. Poté jej spravovaly různé státní podniky až do roku 2000, kdy byl poslední z nich 
zrušen, a stavba nebyla zahrnuta v privatizačních projektech. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-prevedl-lesum-cr-vodni-jez-po-zaniklem-
statnim-podniku-131107/

Pozemek z Mapy majetku státu dříve zapsaný na Okresní národní výbor ve Vsetíně 
převeden SPÚ
28.06.2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně převedl další 
nemovitost z Mapy majetku státu. Tentokrát se jedná o pozemek, který byl v katastru 
nemovitostí zapsán na Okresní národní výbor Vsetín, tedy subjekt, jež zanikl před více než 25 
lety. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/pozemek-z-mapy-majetku-statu-drive-zapsany-
na-okresni-narodni-vybor-ve-vsetine-p-131043/

ÚZSVM převedl na Vsetínsku na nové vlastníky dva pozemky po zaniklých státních 
institucích
15.08.2018 
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně vyřešilo další 
nemovitosti z Mapy majetku státu a na nové vlastníky převedlo dva pozemky po zaniklých 
státních organizacích. Jednalo se o parcely po státním podniku Osvětlovací sklo Valašské 
Meziříčí, který je v likvidaci, a zrušeném Okresním národním výboru ve Vsetíně. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-prevedl-na-vsetinsku-na-nove-vlastniky-
dva-pozemky-po-zaniklych-statnich-i-134147/

ÚZSVM v Olomouci dohledal vlastníka majetku po zaniklém státním podniku
01.12.2017 
Zaměstnancům odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(ÚZSVM) v Olomouci se podařilo dohledat vlastníka stavby, která stojí na parcele, jež je ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc.  Stavba bez popisného i evidenčního čísla, která 
slouží jako sklad barev, byla původně zapsána na zaniklý Dopravní podnik města Olomouce, 
státní podnik. 
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https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-v-olomouci-dohledal-vlastnika-majetku-
po-zaniklem-statnim-podniku-128395/

ÚZSVM převzal na Vsetínsku do své správy nemovitosti po zaniklých státních subjektech
23.03.2016 
Vsetínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo 
do své správy dvanáct pozemků a dvě stavby po neexistujících státních podnicích, jako např. 
Elektroprojekta Rožnov, Osvětlovací sklo nebo ČSAD Ostrava. Nemovitosti se nacházejí v 
katastrálních územích Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Karolinka a Krásno nad Bečvou. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-prevzal-na-vsetinsku-do-sve-spravy-
nemovitosti-po-zaniklych-statnich-subje-132850/

ÚZSVM pomáhá s likvidací majetku zaniklých státních podniků na Olomoucku
26.05.2016 
Regionální pracoviště ÚZSVM Olomouc dokončilo revizi majetku vedeného na listu vlastnictví 
likvidovaného státního podniku Konzervárny a lihovary, státní podnik vědeckotechnických a 
obchodních služeb. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-pomaha-s-likvidaci-majetku-zaniklych-
statnich-podniku-na-olomoucku-132608/

Na Vsetínsku byla dokončena analýza majetku zaniklých státních subjektů
17.08.2016 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně dokončil šetření všech 
nemovitých věcí, které byly doposud v katastru zapsány na dnes již neexistující státní 
subjekty v okrese Vsetín. Celkem se jedná o dvě stavby a 28 pozemků o výměře 19 190 m2. 
Tyto nemovitosti ÚZSVM získal do své správy. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/na-vsetinsku-byla-dokoncena-analyza-majetku-
zaniklych-statnich-subjektu-132285/

Olomoucké ÚZSVM pokračuje v šetření majetku po zaniklých subjektech
14.10.2016 

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci prodalo 
pozemek, který byl zapsán na dnes již neexistující městský národní výbor. Pozemek pod 
stavbou rekreační chaty v obci Kožušany byl prodán spoluvlastníkům stavby za 2 900 korun. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/olomoucke-uzsvm-pokracuje-v-setreni-majetku-
po-zaniklych-subjektech-132054/

V Olomouci ÚZSVM došetřil majetek po zaniklém subjektu
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19.10.2016 
Na základě dohody uzavřené mezi Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním a Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), provádí ÚZSVM dohledávání 
vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí mimo jiné na zaniklé státní 
subjekty Při prováděném šetření pracovníci olomouckého pracoviště ÚZSVM zjistili, že na 
zaniklý státní podnik Rolnické mlékařské družstvo Brodek u Přerova, je zapsáno šest 
pozemků v Majetíně, o celkové výměře téměř 300 m2. Na pozemcích se nachází komunikace 
různé kategorie a rovněž veřejná zeleň. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/v-olomouci-uzsvm-dosetril-majetek-po-
zaniklem-subjektu-132025/

ÚZSVM připadl po neexistujícím subjektu pozemek pod kioskovou trafostanicí
04.09.2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně nabyl do svého majetku 
poblíž Masarykova náměstí v centru města Nový Jičín pozemek o výměře 32 m2, zastavěný 
stavbou kioskové trafostanice v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Tato stavba byla 
vybudována a zkolaudována v roce 1983. Rozsáhlým šetřením nabývacích dokladů bylo 
zjištěno, že se jedná o pozemek, který byl původně v majetku již neexistujícího subjektu 
Okresní bytový podnik, s.p., Nový Jičín „v likvidaci“. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-pripadl-po-neexistujicim-subjektu-
pozemek-pod-kioskovou-trafostanici-127432/

V Olomouci došetřili další majetek po zaniklém subjektu
07.12.2016 
Jednou z priorit, které ÚZSVM průběžně řeší, je majetek po zaniklých státních subjektech. 
Olomouckým pracovištěm Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 
bylo z dohledaných listin zjištěno, že jeden ze stavebních pozemků v katastrálním území 
Hodolany v Olomouci, koupil Československý stát ve správě Železniční bytové výstavby v 
Praze, a to v roce 1974. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/v-olomouci-dosetrili-dalsi-majetek-po-zaniklem-
subjektu-131859/

ÚZSVM v Novém Jičíně převzal deset pozemků z Mapy majetku státu 
21.08.2017 
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Novém Jičíně 
převzalo do své příslušnosti deset pozemků z Mapy majetku státu v několika katastrálních 
územích. Původně byly pozemky o celkové výměře více jak 8 hektarů a hodnotě cca 3,1 
milionu korun zapsány na již neexistující subjekty – Okresní úřad Nový Jičín, Místní národní 
výbor Tichá a Správa a údržba silnic Nový Jičín. 
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https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-v-novem-jicine-prevzal-deset-pozemku-z-
mapy-majetku-statu--126934/

UZSVM v Novém Jičíně převzal pozemky po zrušeném státním podniku
31.08.2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně převzal pozemky v 
katastrálním území Klimkovice po státním podniku Zemědělské zásobování a nákup, který 
zanikl v roce 1997. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-v-novem-jicine-prevzal-pozemky-po-
zrusenem-statnim-podniku-127264/

ÚZSVM v Olomouci pokračuje v lustraci majetku po zaniklých státních subjektech
28.11.2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci ukončil šetření týkající se 
zaniklého státního podniku LEN Stará Libavá. Jednalo se o pozemek v obci Norberčany, který 
byl veden v katastru nemovitostí na tento státní podnik. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-v-olomouci-pokracuje-v-lustraci-majetku-
po-zaniklych-statnich-subjektech-128291/

UZSVM převzal na Novojičínsku dva pozemky z Mapy majetku státu 
05.12.2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Novém Jičíně převzal do své 
příslušnosti hospodařit z Mapy majetku státu dva pozemky o výměře 47 m2 a 44 m2 v 
katastrálním území Butovice v celkové hodnotě 43 660 Kč. Tyto pozemky se nachází v 
sídlištní zástavbě ve městě Studénka a jsou zastavěny stavbami trafostanic ve vlastnictví 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Původně byly pozemky zapsány na již neexistující subjekt – 
Severomoravské rozvodné energetické závody Ostrava, státní podnik se sídlem v Ostravě, 
který byl ale již v roce 1993 zrušen.
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-prevzal-na-novojicinsku-dva-pozemky-z-
mapy-majetku-statu--128572/

ÚZSVM převzal do správy majetek po zaniklém státním podniku Zemědělské zásobování a 
nákup Olomouc
26.01.2018 
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Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v 
Olomouci převzalo a po prošetření ohlásilo na svůj list vlastnictví majetek po zaniklém 
státním podniku Zemědělské zásobování a nákup Olomouc. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-prevzal-do-spravy-majetek-po-zaniklem-
statnim-podniku-zemedelske-zasobovan-128988/

Státu připadly pozemky i s autobusovými zastávkami
15.05.2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Novém Jičíně převzal do své 
příslušnosti hospodařit z Mapy majetku státu dva pozemky včetně staveb na území obce 
Tichá a další tři zemědělské pozemky v katastrálním území Ženklava.  Na pozemcích v Tiché 
se nacházejí dvě autobusové zastávky. Jedna je zděná a byla vystavěna v roce 1990. Druhá, 
dřevěná zastávka, byla vybudována v roce 1980 a renovována v roce 2011. Pozemky byly 
původně zapsány na již neexistující subjekt - Místní národní výbor Tichá. Na pozemcích v obci 
Ženklava jsou pole začleněná do lánů zemědělské půdy. Úhrnnou výměrou přesahují 1 700 
m2 a jejich celková účetní hodnota je téměř 45 tisíc korun. Tyto pozemky byly také zapsány 
na již neexistující subjekt - Vysokou školu veterinární a farmaceutickou v Brně, později s 
názvem Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/statu-pripadly-pozemky-i-s-autobusovymi-
zastavkami-133040/

ÚZSVM převzal majetek bývalých Restaurací a jídelen Olomouc
13.08.2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci po prošetření ohlásil na svůj 
list vlastnictví další majetek po zaniklém státním subjektu. Tentokrát se jednalo o Restaurace 
a jídelny Olomouc, státní podnik „v likvidaci“. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-prevzal-majetek-byvalych-restauraci-a-
jidelen-olomouc-133982/

ÚZSVM prodal podíly na pozemcích ve Skotnici spoluvlastníkům
13.07.2017 
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo 
spoluvlastnické čtvrtinové podíly na čtyřech pozemcích o celkové výměře 2 233 m2 v obci 
Skotnice dvěma spoluvlastníkům za kupní cenu 7 000 korun. Jedná se o pozemky nacházející 
se v okrajové části obce Skotnice, užívané k zemědělské činnosti. Původně byl tento majetek 
zapsán v katastru nemovitostí na neexistující subjekt - Městský národní výbor Příbor.
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https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-prodal-podily-na-pozemcich-ve-skotnici-
spoluvlastnikum-126645/

ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení pozemek v Horce nad Moravou
18.10.2016 
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v 
Olomouci prodalo prostřednictvím výběrového řízení pozemek v Horce nad Moravou a 
přispělo tak do státního rozpočtu částkou 6 050 korun. ÚZSVM nabyl pozemek po zaniklém 
subjektu - městském národním výboru.
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-prodal-ve-vyberovem-rizeni-pozemek-v-
horce-nad-moravou-132058/

ÚZSVM prodal pozemek po zaniklé Správě pošt a telekomunikací Praha
14.03.2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Novém Jičíně prodal pozemek 
pro neexistujícím státním podniku. Původně byl tento pozemek, nacházející se nedalo 
náměstí města Příbora, zapsán v katastru nemovitostí na neexistující subjekt Správa pošt a 
telekomunikací Praha, s.p. 
https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85/uzsvm-prodal-pozemek-po-zanikle-sprave-post-
a-telekomunikaci-praha-130030/

Mapa majetku státu -  České Budějovice

ÚZSVM bezúplatně převedl lesopark v Českých Budějovicích městu
01.12.2016 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedl do vlastnictví města 
České Budějovice lesopark Stromovka o výměře 47 hektarů. Pozemky byly ve vlastnictví 
České republiky po nezprivatizovaném podniku TSM České Budějovice.
https://www.uzsvm.cz/ceske-budejovice-315-175-85/uzsvm-bezuplatne-prevedl-lesopark-v-
ceskych-budejovicich-mestu-131805/

ÚZSVM získal pozemek na Prachaticku po zaniklém státním podniku Jihočeský obchod 
paliv
20.01.2016 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se zabývá také prošetřováním 
majetku zaniklých a nedohledaných státních subjektů. Regionální pracoviště ÚZSVM v 
Prachaticích takto získalo pozemek v obci Netolice po zaniklém státním podniku Jihočeský 
obchod paliv České Budějovice. 
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https://www.uzsvm.cz/ceske-budejovice-315-175-85/uzsvm-ziskal-pozemek-na-prachaticku-
po-zaniklem-statnim-podniku-jihocesky-obchod-132938/

ÚZSVM získal do své správy pozemky na Českokrumlovsku po zaniklém státním podniku 
17.03.2016 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zjistil v rámci šetření majetku 
České republiky, že v obci Rožmberk nad Vltavou jsou tři stavební parcely zapsané na zaniklý 
státní podnik INTERHOTEL České Budějovice. Tento podnik zanikl v roce 1990 bez právního 
zástupce a pozemky byly proto převedeny do správy ÚZSVM. 
https://www.uzsvm.cz/ceske-budejovice-315-175-85/uzsvm-ziskal-do-sve-spravy-pozemky-
na-ceskokrumlovsku-po-zaniklem-statnim-podnik-132766/

ÚZSVM převzal na Třeboňsku část lesa, která byla zapsána na dávno zaniklý státní úřad
14.12.2016 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci převzal do své 
správy les o výměře tři čtvrtě hektaru. Les byl dříve zapsaný na Okresní úřad Jindřichův 
Hradec, který byl zrušen před 14 lety.
https://www.uzsvm.cz/ceske-budejovice-315-175-85/uzsvm-prevzal-na-trebonsku-cast-lesa-
ktera-byla-zapsana-na-davno-zanikly-statni-131785/

ÚZSVM v Prachaticích získal pozemek po místním národním výboru
29.03.2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Prachaticích zjistil, že v 
katastrálním území Stachy byl stále veden jako vlastník pozemku místní národní výbor. 
Šetřením bylo zjištěno, že se jedná o pozemek, který přešel na místní národní výbor 
uzavřením kupní smlouvy v roce 1978. Oprávněná obec však nezajistila zápis změny 
vlastnického práva a ani nepodala žalobu k soudu na určení vlastnického práva. 
https://www.uzsvm.cz/ceske-budejovice-315-175-85/uzsvm-v-prachaticich-ziskal-pozemek-
po-mistnim-narodnim-vyboru-131442/

ÚZSVM převzal tři pozemky na Jindřichohradecku po zrušené státní instituci
30.03.2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci dohledal a 
poté převzal tři pozemky v obci Blažejov, které byly zapsány na zrušený okresní úřad. 
https://www.uzsvm.cz/ceske-budejovice-315-175-85/uzsvm-prevzal-tri-pozemky-na-
jindrichohradecku-po-zrusene-statni-instituci-131468/

ÚZSVM převzal pozemek se stavbou, který byl zapsán na zaniklý státní subjekt
15.03.2018 
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci dohledal a 
následně převzal nemovitý majetek v obci Staré Hobzí. Jedná se o stavební pozemek o 
výměře 311 m2 a na něm stojící zemědělskou stavbu. Majetek byl v katastru nemovitostí 
zapsán na neexistující státní podnik - Zemědělské zásobování a nákup, koncern. Tento státní 
podnik zanikl v roce 1991. 
https://www.uzsvm.cz/ceske-budejovice-315-175-85/uzsvm-prevzal-pozemek-se-stavbou-
ktery-byl-zapsan-na-zanikly-statni-subjekt-129991/

Prodejem zbývající parcely dořešil ÚZSVM majetkové vztahy po zaniklém státním podniku 
SELGEN-Oseva
26.01.2018 
Písecký referát Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal stavební 
pozemek pod garáží v obci Chvaletice u Protivína. ÚZSVM s nemovitostí hospodařil od roku 
2016, kdy ji převzal v rámci likvidace státního podniku SELGEN-Oseva Praha. 
https://www.uzsvm.cz/ceske-budejovice-315-175-85/prodejem-zbyvajici-parcely-doresil-
uzsvm-majetkove-vztahy-po-zaniklem-statnim-po-129027/
ÚZSVM prodal pozemky v Táboře
29.06.2017 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Táboře se podařilo 
uspořádat majetkové vztahy k pozemkům po zaniklém státním podniku. 
https://www.uzsvm.cz/ceske-budejovice-315-175-85/uzsvm-prodal-pozemky-v-tabore-
131092/

Mapa majetku státu – Hradec Králové

ÚZSVM převedl bezúplatně městu Špindlerův Mlýn pozemek získaný po likvidovaném 
státním podniku 
02.08.2017 
Regionální pracoviště Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově 
převedlo bezúplatně městu Špindlerův Mlýn pozemek v ochranném pásmu Krkonošského 
národního parku. ÚZSVM převzal pozemek bezúplatně od Cukrovarů Hradec Králové se 
sídlem ve Smiřicích, státním podniku v likvidaci. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevedl-bezuplatne-mestu-
spindleruv-mlyn-pozemek-ziskany-po-likvidovanem-s-126642/

ÚZSVM převedl Kostelci nad Orlicí pozemek zapsaný na zaniklý státní podnik
19.07.2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rychnově nad Kněžnou převedlo 
bezúplatně městu Kostelec nad Orlicí pozemek o rozloze 1 416 m2, který převzalo po dnes již 
neexistujícím podniku ORMILK ORLICKÉ MLÉKÁRNY s. p. Žamberk. 
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https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevedl-kostelci-nad-orlici-
pozemek-zapsany-na-zanikly-statni-podnik-133838/

ÚZSVM převedl městu Vrchlabí bezúplatně pozemek na území městské památkové zóny
28.08.2018 
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Trutnově 
převedlo bezúplatně městu Vrchlabí pozemek o výměře 98 m2 nacházející se na území 
městské památkové zóny Vrchlabí. Majetek byl v katastru nemovitostí zapsán na zaniklý 
subjekt Učňovská škola Vrchlabí, a to na základě hospodářské smlouvy z roku 1970.
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevedl-mestu-vrchlabi-
bezuplatne-pozemek-na-uzemi-mestske-pamatkove-zony-134209/

Lhota pod Libčany získala pozemek po zaniklém státním subjektu, obec začne stavět 
kabelové vedení
11.06.2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Hradci Králové bezúplatně 
převedl obci Lhota pod Libčany pozemek o výměře 415 m². Pozemek byl katastru 
nemovitostí zapsán na státní koncern Zemědělské zásobování a nákup, který byl ovšem z 
obchodního rejstříku vymazán již v roce 1991. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/lhota-pod-libcany-ziskala-pozemek-po-
zaniklem-statnim-subjektu-obec-zacne-stave-133620/

Pozemky v Litomyšli po zaniklém subjektu slouží Centru sociální pomoci
09.08.2017 
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Svitavách 
bezúplatně převedli městu Litomyšl zahrady v areálu Centra sociální pomoci města Litomyšl. 
ÚZSVM získal pozemky po zaniklém státním subjektu - Okresní ústav sociálních služeb ve 
Svitavách.
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/pozemky-v-litomysli-po-zaniklem-
subjektu-slouzi-centru-socialni-pomoci-127190/

ÚZSVM bezúplatně převedl městu Brandýs nad Orlicí bývalou moštárnu i s pozemkem
13.03.2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí bezúplatně převedl 
městu Brandýs nad Orlicí pozemek s budovou, která byla v roce 1972 postavena v akci „Z“ 
občany města za účelem provozování moštárny. Pozemek byl dříve zapsán na Střední 
průmyslovou školu textilní, jelikož se však jednalo o neexistující subjekt, jehož právní 
nástupce nebyl dohledán, byl majetek převeden na ÚZSVM.
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-bezuplatne-prevedl-mestu-
brandys-nad-orlici-byvalou-mostarnu-i-s-pozemkem-131351/
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Pardubický kraj získal zdarma pozemky pod silnicí
19.03.2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Svitavách bezúplatně převedl 
Pardubickému kraji dva pozemky v katastrálním území Jedlová u Poličky, které jsou 
zastavěny silnicí ve vlastnictví Pardubického kraje. Hodnota majetku dle evidence ÚZSVM činí 
13 168 Kč. Výměra obou pozemků je 343 m². ÚZSVM pozemky získal po neexistujícím 
subjektu - MNV Jedlová. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/pardubicky-kraj-ziskal-zdarma-pozemky-
pod-silnici-130039/

ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou převedl čtyři pozemky státnímu podniku Lesy ČR
27.03.2018 
Pozemky v katastrálním území Panské Pole nabyl ÚZSVM na základě usnesení soudu o 
dodatečném projednání dědictví (odúmrť) a pozemek u Potštejna, který byl původně 
zapsaný na již zaniklý Místní národní výbor Potštejn.
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-v-rychnove-nad-kneznou-prevedl-
ctyri-pozemky-statnimu-podniku-lesy-cr-130124/

ÚZSVM předal na Rychnovsku v minulém pololetí SPÚ šest hektarů zemědělské půdy
19.04.2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Rychnově nad Kněžnou, 
převedl ve 2. pololetí roku 2017 Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) majetek v celkové 
účetní hodnotě téměř 700 000 Kč a o výměře více než 6 ha. Část majetku nabyl ÚZSVM na 
základě usnesení soudů o dodatečném projednání dědictví a o projednání dědictví (odúmrť), 
část byla ohlášena po zaniklých státních podnicích (Zemědělské stavby Hradec Králové a 
Perla, bavlnářské závody).
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-predal-na-rychnovsku-v-minulem-
pololeti-spu-sest-hektaru-zemedelske-pudy-130174/

Lesy České republiky získaly pozemky Kopaninského potoka
17.05.2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech bezúplatně převedl státnímu 
podniku Lesy ČR tři pozemky v hodnotě 12 480 korun. Stát získal pozemky při prověřování 
vlastnictví v Mapě majetku státu po zaniklém státním podniku Farma Krkonoše, který byl 
zrušen bez likvidace.
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/lesy-ceske-republiky-ziskaly-pozemky-
kopaninskeho-potoka-133265/

ÚZSVM převedl Lesům ČR potok s ďáblíkem bahenním
04.06.2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích převedl státnímu podniku 
Lesy ČR pozemek v obci Trhová Kamenice (městys v okrese Chrudim). Pozemek byl evidován 
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ve vlastnictví Státního statku v Hlinsku, národní podnik. Příslušnosti hospodařit se ujal 
ÚZSVM neboť Státní statek Hlinsko byl vymazán z obchodního rejstříku 23. září 1997.
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevedl-lesum-cr-potok-s-
dablikem-bahennim-133314/

ÚZSVM převedl na Turnovsku bezúplatně 15 pozemků Státnímu pozemkovému úřadu 
07.02.2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech bezúplatně převedl 
Státnímu pozemkovému úřadu 15 pozemků v celkové evidenční hodnotě 158 101 korun.  
ÚZSVM pozemky získal po zaniklých státních podnicích Výzkumný a šlechtitelský ústav 
zelinářský v Olomouci  a Zemědělské zásobování a nákup, koncern, Praha.
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevedl-na-turnovsku-
bezuplatne-15-pozemku-statnimu-pozemkovemu-uradu--131502/

ÚZSVM převzal na Rychnovsku třicet pozemků po zaniklých státních podnicích 
13.04.2016 
Zaměstnanci regionálního pracoviště ÚZSVM Rychnov nad Kněžnou prověřili v roce 2015 
nemovitý majetek patnácti zaniklých státních subjektů. Po provedené kontrole mohlo být 
celkem 30 pozemků o celkové výměře 9.056 m2 a souhrnné hodnotě necelých 440 tisíc 
korun převedeno do majetkového portfolia ÚZSVM. Mezi prověřovanými státními subjekty 
byly například bavlnářské závody Perla, Pramen Rychnov nad Kněžnou, Závody tkalcovských 
stavů – Elitex nebo Českomoravský len.
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevzal-na-rychnovsku-tricet-
pozemku-po-zaniklych-statnich-podnicich--132632/

ÚZSVM získal na Královehradecku 19 pozemků po zaniklých vodních družstvech
19.04.2016 
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Hradci Králové 
začalo prošetřovat majetek po bývalých vodních družstvech. Ty vznikaly od konce 19. století 
za účelem úpravy toků či zavlažování zemědělských pozemků. Zanikly v 50. letech minulého 
století, avšak v mnoha případech nedošlo k zápisu této změny v katastru nemovitostí. 
ÚZSVM takové nedostatečně identifikované nemovitosti prošetřuje a pokud nenajde jejich 
současného vlastníka, nemovitosti připadnou ÚZSVM. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-ziskal-na-kralovehradecku-19-
pozemku-po-zaniklych-vodnich-druzstvech-132726/

ÚZSVM hospodaří s pozemky bývalého státního podniku Sigma Česká Třebová
18.05.2016 
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Orlicí získal do správy 
pozemky po bývalém státním podniku Sigma Česká Třebová, pozemek s účelovou 
komunikací prodal za více než 62 000 Kč. Vlastníkem zbývajících pozemků je Státní 
pozemkový úřad (SPÚ). 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-hospodari-s-pozemky-byvaleho-
statniho-podniku-sigma-ceska-trebova-132605/

Díky Mapě majetku státu si ÚZSVM mohl připsat 4,5 ha pozemků na Hradecku
03.06.2016 
Regionální pracoviště ÚZSVM Hradec Králové využívá v souvislosti s prověřováním majetku 
státu účinný nástroj – nedávno vytvořenou studii Mapa majetku státu, která detailně 
analyzuje veškeré státní nemovitosti. Díky ní se mimo jiné podařilo odhalit 4,5 ha pozemků v 
obci Předměřice nad Labem zapsaných na zaniklý státní podnik Prefa Pardubice, a poté je v 
katastru zapsat do příslušnosti ÚZSVM. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/diky-mape-majetku-statu-si-uzsvm-mohl-
pripsat-45-ha-pozemku-na-hradecku-132406/

ÚZSVM převzal na Svitavsku lesní pozemky po státním podniku v likvidaci
07.09.2016 
Regionální pracoviště ÚZSVM ve Svitavách získalo podíly na třech pozemcích po státním 
podniku v likvidaci - Jihomoravské vodovody a kanalizace. Pozemky se nacházejí v 
katastrálním území Bělá nad Svitavou a jejich celková výměra činí 2 677 m2. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevzal-na-svitavsku-lesni-
pozemky-po-statnim-podniku-v-likvidaci-132202/

ÚZSVM získal na Svitavsku nemovitosti po neexistujících státních podnicích 
27.09.2016 
Svitavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo 
do své správy nemovitosti po zaniklých státních podnicích, které odhalila Mapa majetku 
státu. ÚZSVM tak získal rekreační chatu v Budislavi u Litomyšle po státním podniku 
Kamenoprůmysl Skuteč, skladovací halu v Dolním Újezdě a plechový sklad v Horním Újezdě 
po státním podniku Oblastního průmyslového podniku a garáž v Moravské Třebové 
po Podniku služeb a bytového hospodářství, státní podnik Moravská Třebová.
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-ziskal-na-svitavsku-nemovitosti-
po-neexistujicich-statnich-podnicich--132200/

ÚZSVM převzal v Litomyšli majetek po Okresním ústavu sociálních služeb
29.09.2016 
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách převzalo 
majetek po zaniklém státním subjektu, Okresním ústavu sociálních služeb ve Svitavách. 
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Jedná se o tři zahrady v areálu Centra sociální pomoci města Litomyšl, na jejichž místě byl v 
minulosti chudobinec ve vlastnictví „Nadace Václava – Antonie Prokeš“.
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevzal-v-litomysli-majetek-po-
okresnim-ustavu-socialnich-sluzeb-132189/

ÚZSVM po náročném právním prošetřování získal díky Mapě majetku státu 5 pozemků 
08.11.2016 
Pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích se podařilo 
získat pět pozemků o výměře 3 000 m2 v obci Choltice, které byly v katastru nemovitostí 
stále zapsány na Průmyslový kombinát okresu Přelouč, který zanikl v roce 1956. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-po-narocnem-pravnim-
prosetrovani-ziskal-diky-mape-majetku-statu-5-pozemku--131910/

ÚZSVM převezme 10 pozemků dohledaných pomocí Mapy majetku státu
15.11.2016 
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převezme deset 
pozemků v Mostku v Královehradeckém kraji, které byly dohledány díky Mapě majetku státu. 
Pozemky o celkové výměře 1 479 m2 byly v katastru nemovitostí zapsány na již neexistující 
Ministerstvo průmyslu
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevezme-10-pozemku-
dohledanych-pomoci-mapy-majetku-statu-131923/

ÚZSVM převzal pozemky po neexistujícím státním podniku v Lázních Bohdaneč
27.06.2017 
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pardubicích po 
důkladném prošetření veškerých nabývacích titulů převzali do příslušnosti hospodařit 
ÚZSVM spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/5 dvou pozemků v katastrálním území Lázně 
Bohdaneč dohledaný pomocí Mapy majetku státu. Pozemky byly v katastru nemovitostí 
zapsány na již neexistující podnik - Zemědělské zásobování a nákup, koncern - který byl 
zrušen v roce 1991.  
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevzal-pozemky-po-
neexistujicim-statnim-podniku-v-laznich-bohdanec-131041/

ÚZSVM v Pardubicích převzal čtyři pozemky u Přelouče z Mapy majetku státu
18.07.2017 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pardubicích převzal čtyři 
pozemky v katastrálním území Veselí u Přelouče o celkové výměře 3 935 m². Pozemky byly 
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dohledány pomocí Mapy majetku státu, dříve byly zapsány na Krajský státní ústav pro 
projektování zemědělské a lesnické výstavby Pardubice. Tento ústav zanikl v roce 1963 a 
jeho právní nástupce byl z obchodního rejstříku vymazán v roce 1992
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-v-pardubicich-prevzal-ctyri-
pozemky-u-prelouce-z-mapy-majetku-statu-126565/

ÚZSVM převzal pozemek po neexistujícím státním podniku v Chrasti
28.07.2017 
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích po důkladném 
prošetření veškerých nabývacích titulů převzali pozemek pod místní komunikací v ulici u 
Pošty v obci Chrast dohledaný pomocí Mapy majetku státu. Pozemek o výměře 669 m2 byl v 
katastru nemovitostí zapsán na již neexistující podnik – Nábytek, oborový podnik Brno, který 
byl zrušen v roce 1982. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevzal-pozemek-po-
neexistujicim-statnim-podniku-v-chrasti-126636/

ÚZSVM převzal pozemek po neexistujícím státním podniku v Chrasti
20.10.2017 
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pardubicích po 
důkladném prošetření veškerých nabývacích titulů převzali pozemek pod místní komunikací 
v ulici Tyršova v katastrálním území Chrast, dohledaný pomocí Mapy majetku státu. Pozemek 
o výměře 11 m2 byl v katastru nemovitostí zapsán na již neexistující podnik – Zelenina 
Hradec Králové, odštěpný závod Chrudim, který byl zrušen v roce 2004. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevzal-pozemek-po-
neexistujicim-statnim-podniku-v-chrasti-127966/

ÚZSVM na Pardubicku získal spoluvlastnický podíl k 38 pozemkům v Jeníkovicích 
23.01.2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích získal po státním podniku v 
likvidaci Cukrovary Hradec Králové spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/38 k 38 pozemkům o 
výměře 31 125 m2 v obci Jeníkovice v celkové hodnotě 19 810 korun. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-na-pardubicku-ziskal-
spoluvlastnicky-podil-k-38-pozemkum-v-jenikovicich--128896/

ÚZSVM v Jičíně převzal pozemek se silem na piliny
18.06.2018 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně převzal pozemek ve Staré Pace o 
výměře 14 m2, jehož součástí je silo na piliny. Zařízení se nachází v uzavřeném výrobním 
areálu a je využíváno při výrobě tradičních českých dřevěných kostek pro děti Kubus. 
Původně byl majetek zapsán na již neexistující státní podnik TOFA, Semily „v likvidaci“. 

https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-v-pardubicich-prevzal-ctyri-pozemky-u-prelouce-z-mapy-majetku-statu-126565/
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-v-pardubicich-prevzal-ctyri-pozemky-u-prelouce-z-mapy-majetku-statu-126565/
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevzal-pozemek-po-neexistujicim-statnim-podniku-v-chrasti-126636/
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevzal-pozemek-po-neexistujicim-statnim-podniku-v-chrasti-126636/
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevzal-pozemek-po-neexistujicim-statnim-podniku-v-chrasti-127966/
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prevzal-pozemek-po-neexistujicim-statnim-podniku-v-chrasti-127966/
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-na-pardubicku-ziskal-spoluvlastnicky-podil-k-38-pozemkum-v-jenikovicich--128896/
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-na-pardubicku-ziskal-spoluvlastnicky-podil-k-38-pozemkum-v-jenikovicich--128896/


https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-v-jicine-prevzal-pozemek-se-
silem-na-piliny-133650/

Pozemek pod zrušenou trafostanicí prodán pardubickému dopravnímu podniku
17.04.2015 
Pozemek zastavěný nefunkční trafostanicí prodalo Odloučené pracoviště ÚZSVM Pardubice 
Dopravnímu podniku města Pardubice, jenž technickou stavbu stojící v katastru krajského 
města vlastní. Nemovitost o výměře 27 m2 se prodala za 36,7 tisíc korun. Změna majitele je 
výsledkem předcházejícího náročného dohledávání nabývací titulů pro jednotlivé 
nemovitosti z majetku bývalých státních podniků.
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/pozemek-pod-zrusenou-trafostanici-
prodan-pardubickemu-dopravnimu-podniku-133163/

ÚZSVM v Pardubicích prodal pozemek v Opatovicích nad Labem
31.05.2018 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích prodal přímým prodejem 
stavební pozemek fyzické osobě v obci Opatovice nad Labem o celkové výměře 41 m² za 34 
850 korun. ÚZSVM byl příslušný hospodařit s tímto pozemkem na po zaniklém státním 
podniku Opravny zemědělských strojů Dašice.
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-v-pardubicich-prodal-pozemek-v-
opatovicich-nad-labem-133607/

ÚZSVM napomohl prodejem pozemku k rozšíření výrobního závodu JUTA
27.04.2016 
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odprodalo 
společnosti JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem za 11 000 korun pozemek převzatý po 
zaniklém státním podniku TIBA. Pozemek o výměře 54 m2 se nachází ve Dvoře Králové nad 
Labem v areálu společnosti, která zde bude stavět novou výrobní halu. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-napomohl-prodejem-pozemku-k-
rozsireni-vyrobniho-zavodu-juta-132744/ 

ÚZSVM prodal pozemek po zrušeném státním podniku Silniční stroje 
09.08.2018 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně prodal za 13 300 korun pozemek 
v Nové Pace o rozloze 17 m2, který převzal po dnes již neexistujícím státním podniku Silniční 
stroje a zařízení, Nová Paka. 
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https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prodal-pozemek-po-zrusenem-
statnim-podniku-silnicni-stroje--133952/

ÚZSVM prodal pozemky po zaniklém státním podniku Drobné zboží Hradec Králové
13.10.2016 
Regionální pracoviště ÚZSVM v Pardubicích prodalo celkem čtyři pozemky o rozloze 383 m2 
po zaniklém státním subjektu Drobné zboží Hradec Králové za 434 820 Kč. Pozemky se 
nacházejí v uzavřeném areálu v katastrálním území Pardubice a tvoří funkční celek se 
stavebními parcelami nabyvatele. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prodal-pozemky-po-zaniklem-
statnim-podniku-drobne-zbozi-hradec-kralove-132015/

ÚZSVM v Pardubicích prodal dva pozemky pod trafostanicemi za téměř 100 tisíc korun
13.03.2018 
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v 
Pardubicích uzavřelo kupní smlouvu na prodej dvou stavebních parcel, na nichž jsou 
vybudovány trafostanice. Pozemky zakoupil vlastník obou objektů – akciová společnost ČEZ 
Distribuce Děčín, která za nemovitosti zaplatila kupní cenu 95 150 Kč. Na ÚZSVM přešla 
příslušnost hospodařit s pozemky po zaniklém Bytovém podniku města Pardubic, státním 
podniku v likvidaci.
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-v-pardubicich-prodal-dva-
pozemky-pod-trafostanicemi-za-temer-100-tisic-kor-130017/

ÚZSVM prodal dva pozemky v Heřmanově Městci
30.05.2017 
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v 
Pardubicích prodalo dva pozemky o celkové výměře 1528 m2. Nemovitosti byly ve vlastnictví 
státu na základě kupní smlouvy z roku 1977. V roce 2015 došlo k jejich ohlášení do správy 
ÚZSVM, když byly dosud zapsány na již neexistující státní podnik. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prodal-dva-pozemky-v-
hermanove-mestci-131162/

ÚZSVM prodal pozemek pod garáží v Libáni na Jičínsku
10.07.2017 
Odloučené pracoviště Jičín Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 
prodalo pozemek o výměře 37 m² v katastrálním území Libáň za cenu 13 000 Kč. ÚZSVM dle 
zákona majetek prošetřil a poté, co bylo zjištěno, že jde o majetek státu po zaniklém 
subjektu (Okresní podnik služeb Jičín), mohl ÚZSVM pozemek převzít a přistoupit k jeho 
prodeji. 
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https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-prodal-pozemek-pod-garazi-v-
libani-na-jicinsku-126828/

ÚZSVM v Pardubicích prodal výrobnímu družstvu Cyklos Choltice pozemek pod vjezdem do 
areálu firmy
10.01.2018 
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v 
Pardubicích prodalo výrobnímu družstvu Cyklos Choltice pozemek, který slouží jako vjezd do 
areálu firmy. Kupní cena pozemku s plochou 90 m² byla stanovena ve výši 18 000 Kč. Do 
vlastnictví státu přešla uvedená parcela znárodněním podle dekretu prezidenta republiky 
z roku 1945. Poté majetek převzal založený národní podnik Cukrovar v Cholticích a později 
státní podnik Cukrovary Hradec Králové. Po likvidaci cukrovaru převzal majetek do 
hospodaření ÚZSVM. 
https://www.uzsvm.cz/hradec-kralove-316-174-85/uzsvm-v-pardubicich-prodal-vyrobnimu-
druzstvu-cyklos-choltice-pozemek-pod-vjezde-128928/
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