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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 hlavní město Praha 
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3 

 
 
Naše značka: SPU 519052/2017 
Spisová značka: 23AVO1025/2017-537102 
 
Vyřizuje.:  Pavla Neustupová 
Tel.:  725032631 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  p.neustupova@spucr.cz 
  
Datum:  21. 11. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn. týkající se pozemků v okresech Benešov a Nymburk  
 
 
Dobrý den,  
 
K Vaší žádosti ze dne 24. 10. 2017 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
svobodném přístupu k informacím“), u Státního pozemkového úřadu zaevidované pod č.j. 
SPU 500872/2017 dne 25. 10. 2017 týkající se sdělení skutečností, které mají/mohou mít 
vliv na hodnotu převáděných pozemků v katastrálních územích Vojkov u Votic, Pravonín, 
Zdislavice u Vlašimi, Krňany, Křečovice u Neveklova, Sadská, Rožďalovice, Písková Lhota 
u Poděbrad, Oskořínek, Mcely, Křinec, Kounice, Kostomlaty nad Labem a Choťánky Vám 
zasíláme kopie následujících listin:  
 
- nájemní smlouvy č. 92N10/46, 93N10/46, 22N10/46 s dodatky č. 6 a 7 
 
- smlouvy o smlouvě budoucí č. 100930646 a 102130646 
 
- dohody č. 13M04/28, 2M04/28, 5M07/28, 4M04/28 a 5M03/28 
 
- nájemní smlouvy č.7N10/28 s dodatky č. 4 a 6, 11N07/28 s dodatky č. 5 a 8, 13N04/28   
  s dodatky č. 23 a 40, 456N01/28 s dodatky č. 19 a 23, 76N05/28 s dodatky č. 8 a 10,  
  46N04/28 s dodatkem č. 2, 43N04/28 s dodatky č. 16 a 24, 31N04/28 s dodatky č. 18 a 24  
  a  2N07/28   
 
 
K pozemkům uvedeným v žádosti, které se týkají okresu Nymburk, Pobočka Mladá Boleslav 
KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m.Praha sděluje, že pokud nejsou dodávány listiny, tak tyto 
pozemky nejsou pronajaté.  
 
K pozemkům uvedeným v žádosti, které se týkají okresu Benešov, Pobočka Kutná Hora  
KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m.Praha sděluje následující: 
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okres Katastr.území parcela poznámka 
Benešov Vojkov u Votic 140/19 U pozemku neevidujeme žádnou nájemní, 

pachtovní smlouvu, ani smlouvu o smlouvě 
budoucí 

 Pravonín 102/3 U pozemku byla uzavřena smlouva – smlouva 
o smlouvě budoucí 1009C06/46 

 Pravonín 2170/14 U pozemku byla uzavřena NS 22N10/46 * 
 Zdislavice u 

Vlašimi 
180/45 U pozemku neevidujeme žádnou nájemní, 

pachtovní smlouvu, ani smlouvu o smlouvě 
budoucí 

 Krňany 378/9 U pozemku byla uzavřena NS 92N10/46 a 
93N10/46** 

 Křečovice u 
Neveklova 

1/1 U pozemku byla uzavřena smlouva – smlouva 
o smlouvě budoucí 1021C06/46 

 Křečovice u 
Neveklova 

3/1 U pozemku byla uzavřena smlouva – smlouva 
o smlouvě budoucí 1021C06/46 

 Křečovice u 
Neveklova 

758/10 U pozemku byla uzavřena smlouva – smlouva 
o smlouvě budoucí 1021C06/46 

 
 
* u NS 92N10/46 a 93N10/46 bylo zasláno oznámení – ukončení inkasování nájemného 
nájemci 
** u NS 22N10/46 byl uzavřen Dodatek č. 7, kterým byl předmětný pozemek z nájemní 
smlouvy vyřazen 
 
V příloze zasíláme naskenované smlouvy k pozemkům z tabulky.  
 
O jiných právech nezapsaných v katastru nemovitostí nám není nic známo. 
 
Stavby jiných vlastníků na výše uvedených pozemcích nejsou v naší databázi ke dnešnímu 
dni evidovány. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Středočeský kraj a hl. město Praha 

 

 
 
 
 
 
Příloha: 
- listiny, jak výše uvedeno 
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