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KoPÚ Kuří u Říčan - poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb. 
 
 
Vážení, 
 
KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Prahu Pobočka Nymburk obdržela dne 22.6.2017 žádost o poskytnutí 
informací dle zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění, o svobodném přístupu k informacím, ohledně 
pozemkových úprav na pozemcích p.č. 163/20, 166 188, 193, 200/15, 224 a 229 v k.ú. Kuří u Říčan. 
Konkrétně žadatel žádá o informaci, zda tyto pozemkové úpravy brání dispozici s těmito pozemky, např. 
jejich převodu na třetí osoby. 

K výše uvedené žádosti Pobočka Nymburk sděluje:  

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kuří byly vyvolány na základě plánovaného silničního okruhu kolem 
Prahy, stavba 511 Běchovice – Dálnice D1. Zahájení pozemkových úprav proběhlo 17.5.2005. Vzhledem 
k tomu, že se výrazně zpozdila inženýrská činnost na výše uvedené stavbě a doposud není v KN 
geometrickým plánem zavedena trasa plánované stavby, jsou pozemkové úpravy v současné době 
pozastaveny. Předmětné pozemky ve vlastnictví státu předpokládáme v souladu s § 9 odst. 17 zákona 
139/2002 Sb. v platném znění, využít pro společná zařízení komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ). Přesnou 
výměru potřebných pozemků nelze v současné fázi KoPÚ určit. 

Vzhledem k tomu, že v současné době není schválen návrh KoPÚ v k.ú. Kuří, není naplněna zákonná 
překážka dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb. v platném znění, a předmětné 
pozemky nejsou z převodu na třetí osoby vyloučeny. 

Závěrem uvádíme, že předmětné pozemky by do doby ukončení KoPÚ neměly být předmětem převodu na 
třetí osoby, neboť jsou potřebné k naplnění cílů KoPÚ Kuří a jejich převod by dokončení KoPÚ komplikoval. 

 
 
 
 
Ing. Zdeněk Jahn, CSc. 
vedoucí Pobočky Nymburk 
Státní pozemkový úřad 

  

 
 

 


