
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. června 2008 č. 766 

 
ke změně příslušnosti hospodařit s nemovitým majetkem České republiky  

Ministerstva průmyslu a obchodu 
 
             Vláda    
 
             I. souhlasí  
 
                1. se změnou příslušnosti hospodařit s nemovitým majetkem státu, zapsaným 
na listu vlastnictví 1280 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
týkající se budov č.p. 2053 a č.p. 2054 včetně pozemků, tj. parcelní čísla 2119/15 a 
2119/16, jiné stavby na parcelních číslech 2119/46 a 2119/47, technickou vybavenost 
na parcelním čísle 2119/125 a dále pozemky parcelních čísel 2119/5, 2119/48 a 
2119/49, vše na katastrálním území Chodov, a to z příspěvkové organizace Technický 
a zkušební ústav telekomunikací a pošt na příspěvkovou organizaci Český 
metrologický institut k termínu 30. června 2008, 
 
                2. se změnou příslušnosti hospodařit s nemovitým majetkem státu, zapsaným 
na listu vlastnictví 1292 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
týkající se budovy č.p. 1148 včetně pozemku  parcelní číslo 243 zastavěná plocha a 
nádvoří, vše na katastrálním území Nové Město a dále s nemovitým majetkem státu, 
zapsaným na listu vlastnictví 445 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město 
Prahu, týkající se budovy bez č.p/č.e na pozemku parcelní číslo 2409/3 zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemků parcelních  čísel 2409/2, 2409/3, 2409/4 a 2669/11, vše na 
katastrálním území Hostivař, a to z příspěvkové organizace Český normalizační 
institut na organizační složku státu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví k termínu 31. prosince 2008; 
 
            II. ukládá ministru průmyslu a obchodu realizovat změny příslušnosti 
hospodařit s nemovitostmi podle bodu I tohoto usnesení v souladu se zákonem 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření 
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky 
č. 569/2006 Sb. 
 
Provede: 

ministr průmyslu a obchodu  
 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r.  
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