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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.: SPU 461186/2017 
Zde dne:  3.10.2017 

Naše značka: SPU 479944/2017/01/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:  16.10.2017 

 
 
 

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 3.10.2017 ve věci poskytnutí informací vztahujících se k pozemkům                       
na území obce Prahy a Plzně. 
 
Informace vztahující se k pozemkům v obci Plzeň Vám budou zaslány v samostatném 
sdělení. 
 
Součástí Vaší žádosti je i poskytnutí informací, které se vztahují k pozemku v Praze 10, 
katastrální území Vinohrady, pozemek parcelní číslo 3340/1. K tomuto sdělujeme, že 
informace k uvedenému pozemku Vám byly již zaslány a to odpovědí……. ze dne 15.8.2017                                        
pod č.j. SPU 369063/2017. 
 
Pozemek v Praze 4, katastrální území Záběhlice, parcela číslo 2848/25: 
 

- na uvedený pozemek jsou uzavřeny dvě nájemní smlouvy: 82N12/01 a 83N12/01, 
jejichž kopie Vám zasíláme přílohou 

- na uvedený pozemek byl též vypracován znalecký posudek, tento Vám zasíláme 
přílohou 

- jiné informace k tomuto pozemku nebyly dohledány 
 
Pozemek v Praze 5, katastrální území Lipence parcela číslo 2259/34 
 

- na uvedený pozemek jsou uzavřeny dvě pachtovní smlouvy č. 2N15/01 a 96N14/01, 
jejichž kopie Vám zasíláme přílohou 

- jiné informace k tomuto pozemku nebyly dohledány 
 

    

   JUDr. Petr Meduna 

Advokátní kancelář 

Revoluční 23 

110 00 Praha 1 – Staré Město 

mailto:h.mikulecka@spucr.cz


 

2 / 2 

Pozemky v Praze 5, katastrální území Řeporyje parcelní čísla 1549/6 a 1552/1 a katastrální 
území Třebonice parcelní čísla 303/2, 303/5 a 305/8 (uvádíte 303/8, domníváme se, že se 
jedná o písařskou chybu) 
 

- na uvedené pozemky byla po dohodě se spoluvlastníky uzavřena pachtovní smlouva 
č. 51N15/01, kterou Vám zasíláme v příloze  

- jiné informace k těmto pozemkům nebyly dohledány.    
 
 
S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

   

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