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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
   Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha,  

náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
(alternativně použít příslušný název útvaru) 

Váš dopis zn.:  
Zde dne:   

Naše značka: SPU 369063/2017/01/Mi 

Spis. zn.:         

Vyřizuje.:  Mgr. Hana Mikulecká/ 

  odd. správy majetku státu 

Tel.:   +420 725 385 671 

Email:   h.mikulecka@spucr.cz 

ID DS:  z49per3 

 

 

Datum:  15.8.2017 

 
 
 

Věc: odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Dobrý den pane doktore, 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha obdržel  
Vaši žádost ze dne 8.8.2017 ve věci poskytnutí informací vztahujících se k pozemku parcelní 
číslo 3340/1, v katastrálním území Vinohrady, obec Praha. 
 
Ad 1) nebyla ani není uzavřena nájemní a podnájemní smlouva na pozemek nebo jeho části 
 
Ad 2) nebyla ani není uzavřena pachtovní smlouva 
 
Ad 3) nebyly dohledány žádné informace 
 
Ad 4) stavby jiných vlastníků na pozemku – jedná se o stavbu dvou garáží nezapsanou 
v katastru nemovitostí, která není zemědělskou stavbou a nesloužila zemědělské výrobě, 
nevztahuje se na ni proto zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, v platném znění, majetek ve vlastnictví státu, na který se 
vztahuje ust. §1 odst. 1  téhož zákona, tj. zemědělský majetek. 
 
Skutečnost, že na stavbu dvou garáží se nevztahuje uvedený zákon byla potvrzena také 
vyjádřením Ministerstva zemědělství ČR, Ústředního pozemkového úřadu Praha. Na základě 
uvedených zjištění byla problematika příslušnosti hospodařit s majetkem státu (stavbou dvou 
garáží) předána Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2. Z dostupných dokladů vyplývá, že stavbu dvou garáží povolil jako 
přístavbu k obytnému domu v roce 1928 Družstvu Jednota (dále Bytový podnik Praha 10, 
s.p., „v likvidaci“, jejímž likvidátorem byl Ing. Jiří Kunt, likvidátor, Turnovského 2/497, 100 00 
Praha 10, dle sdělení likvidátora ze dne 30.9.2011 byla likvidace státního podniku ukončena 
a Bytový podnik Praha 10 „v likvidaci“ byl vymazán z obchodního rejstříku, viz. příloha, 
Stavební úřad Magistrátu hlavního města Prahy.  

    

   JUDr. Petr Meduna 

Advokátní kancelář 

Revoluční 23 

110 00 Praha 1 – Staré Město 
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Součástí ocenění pozemku bylo též ocenění zpevněné plochy, plotových vrat, plotových 
vrátek, plotu dřevěného, ovocných dřevin, okrasných rostlin, viz. příloha. 
 
S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha     
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu 
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