
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 25. července 2012 č. 573 

 
o rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., 

o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, 
ve znění pozdějších předpisů, 

(materiál č. 246) 
 

 
             Vláda 

 
             I. zrušuje podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších    
předpisů, bod č. 4 části A přílohy usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1528 
o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách   
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 235) 
ve znění bodu č. 2 části I. usnesení vlády ze dne 2. března  2011 č. 159 o rozhodnutí 
o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 
státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 239), (privatizační       
projekt Vězeňská služba České republiky - PP 64301, Rodinný dům č.p. 23 v obci   
Žiželice, okres Louny, k.ú. Žiželice u Žatce, bez pozemku); 
 
            II. mění podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve  znění pozdějších      
předpisů, v části rodného čísla nabyvatele bod č. 21 b) části B přílohy usnesení vlády 
ze dne 24. srpna 2011 č. 636 o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona 
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění            
pozdějších předpisů (materiál č. 241), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR,    
Praha 3 - PP 83104, b/ Kolna na pozemku parc.č.st. 99 v k.ú. Bernartice u Stráže, obec 
Stráž, okres Tachov, s pozemkem) tak, že se slova: 
 
                „Nabyvatel: Jan Habart, 
                Bernartice 81, Stráž, Bor u Tachova, 
                r.č.: 540415/2897“ 
 
nahrazují slovy: 
 
                „Nabyvatel: Jan Habart, 
                Bernartice 81, Stráž, Bor u Tachova, 
                    r.č.: 680517/0218“; 
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           III. vydává rozhodnutí o privatizaci uvedená v části  B přílohy tohoto usnesení; 
 
            IV. ukládá ministru financí  zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě        
I až III tohoto usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

ministři (zakladatelé), 
ministr financí 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


