
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Děčín 7, Chrochvice 

      V Děčíně dne 8. 1. 2004  

 

 

            Vážená přítelkyně,          

Vážený příteli 

 

 

Děčín                                                          Na základě dopisu doručeny všechny žádosti ! 

 

Věc:  Převod pozemku do vlastnictví – sdělení 

 

 

 Členská schůze konaná dne 18. 10. 2003 rozhodla, že organizace ČZS v Děčíně 7, 

Chrochvice, požádá Pozemkový fond České republiky ve smyslu odst. 5 zákona č. 95/1999 

Sb., ve znění novel a doplňků o převod pozemků v katastru Chrochvice do našeho vlastnictví. 

Uložila výboru základní organizace, aby v této věci zahájil jednání s Pozemkovým fondem 

ČR, územní pracoviště Děčín. 

 

 Současně s tím bylo rozhodnuto, aby jednotliví členové základní organizace písemnou 

formou požádali o převod pozemku, který v současné době užívají a alikvotní části 

společného pozemku (cesty, společné prostory), do vlastnictví podle podmínek 

stanovených zákonem a Pozemkovým fondem ČR a to prostřednictvím výboru ZO. 

  

 Vzhledem k tomu, že do současné doby výbor základní organizace neobdržel vaší 

žádost o převod pozemku sděluje, abyste nejpozději do 5. 4. 2004 tak učinil. Pokud nebudete 

mít o převod pozemku do vlastnictví zájem tzn., že nepředložíte výboru základní organizace 

žádost o převod, bude výbor toto posuzovat tak, že nemáte o převod pozemku zájem. 

 

 Jelikož o převod pozemků do vlastnictví má zájem většina členů naší organizace a dle 

citovaného zákona musí být převeden celý dosud užívaný pozemek v katastrálním území 

Chrochvice výbor upozorňuje, že pokud neprojevíte o převod pozemku zájem, může být 

převeden do vlastnictví jiným zájemcem. Tím ztratíte možnost samostatně dále o parcele 

rozhodovat, neboť již bude mít svého majitele. 
 

 Výbor organizace chápe obtížnost tohoto kroku, ale vzhledem k podmínkám převodů 

pozemků do vlastnictví stanovených zákonem a většinovým zájmem členů naší organizace o 

převod pozemku do vlastnictví, jiný způsob realizace tohoto převodu nenalezl. 

 

                                                                                     Zpracoval: Ján Bíly, člen výboru,            

                                                                                     pověřen organizací privatizací pozemků 

          

Rozdělovník  :        

Výtisk č.1 :  Adresát    

Výtisk č.2 :   Archív ZO ČZS                                                            


