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POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 
K INFORMACÍM, V PL.ZN. TÝKAJÍCÍ SE POZEMKŮ V K.Ú. LAHOVICE A LOCHKOV  

 
 
Dobrý den,   
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidované pod č.j. SPU 373828/2017 dne 11. 8. 2017 a Krajskému 
pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha předané k vyřízení dne 14. 8. 2017 ve věci 
poskytnutí informací  
 
1. o uplatněných restitučních nárocích ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., v pl.zn., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a  
2. o existenci překážky převodu včetně její specifikace a prokázání příslušnými doklady  
 
vše týkající se pozemků č. KN 533/1, 533/3, 548/1 v k.ú. Lahovice a KN 822 v k.ú. Lochkov  
 
sdělujeme následující: 
 

1) parc. č. 533/1 z k. ú. Lahovice, obec hl. m. Praha (dále jen pozemek) 
 

Na pozemek nebyl uplatněn nárok ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s 
církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). 
Ve smyslu § 6 odst. 1 zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je pozemek vyloučen z převodu, a to dle § 6 
odst. 1 odst. b) tohoto zákona, neboť je z části určen územním plánem k zastavění 2 veřejně 
prospěšnými stavbami č. 14/TP/56 – Zbraslav – přeložka VTL plynovodu a č. 1/DK/56 – Zbraslav 
– Pražský (Silniční) okruh Slivenec – D1 v hranicích hl. m. Prahy. Přikládáme výřez výkresu č. 25 
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy-veřejně prospěšné stavby a také sdělení Úřadu 
městské části Praha 16 ze dne 21.6.2017. 
 
 

2) parc. č. 533/3 z k. ú. Lahovice, obec hl. m. Praha (dále jen pozemek) 
 

Na pozemek nebyl uplatněn nárok ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s 
církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). 
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Ve smyslu § 6 odst. 1 zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je pozemek vyloučen z převodu, a to dle § 6 
odst. 1 odst. b) tohoto zákona, neboť je z části určen územním plánem k zastavění 2 veřejně 
prospěšnými stavbami č. 14/TP/56 – Zbraslav – přeložka VTL plynovodu a č. 1/DK/56 – Zbraslav 
– Pražský (Silniční) okruh Slivenec – D1 v hranicích hl. m. Prahy. Přikládáme výřez výkresu č. 25 
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy-veřejně prospěšné stavby a také sdělení Úřadu 
městské části Praha 16 ze dne 21.6.2017. 
 

3) parc. č. 548/1 z k. ú. Lahovice, obec hl. m. Praha (dále jen pozemek) 
 

Na pozemek nebyl uplatněn nárok ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s 
církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). 
Ve smyslu § 6 odst. 1 zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není pozemek z převodu vyloučen. 
 
 

4) parc. č. 822 z k. ú. Lochkov, obec hl. m. Praha (dále jen pozemek) 
 

Na pozemek nebyl uplatněn nárok ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s 
církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). 
Ve smyslu § 6 odst. 1 zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je pozemek z části z převodu vyloučen, a to 
dle sdělení Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ze dne  14.3.2017 (č.j. 3104/2017), které 
přikládáme. 
 
( vyřizuje Ing. Petra Mikšíková, tel.725 923 106, KPÚ pro Středočeský kraj o hl.m.Praha, odd. 
restitucí ) 
 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
 
 
 
 
 
Přílohy 
 
- 2 x výřez výkresu č. 25 územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy-veřejně prospěšné stavby k poz.KN 

533/1 a 533/3 
- sdělení Úřadu městské části Praha 16 ze dne 21.6.2017 
- sdělení Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ze dne  14.3.2017 (č.j. 3104/2017) 


