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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 169857/2018 
Spisová značka: 23AVO1008/2018-537102 
Vyřizuje.:  Pavla Neustupová 
Tel.:  725032631 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  p.neustupova@spucr.cz 
  
Datum:  6. 4. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn. týkající se pozemku KN 439/142 v k.ú. Třeboradice  
 
Dobrý den,  
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v pl.zn., u Státního pozemkového úřadu zaevidované pod č.j. SPU 159029/2018 dne 
29. 3. 2018 ve věci: 
 

1. existence překážky převodu ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., v pl.zn., či 
příslušných ust. zákona č. 229/1991 Sb., v pl.zn. 

2. uplatněných nároků dle zákona č. 428/2012 Sb., v pl.zn.  
 
týkající se pozemku  KN 439/142 zapsaného na LV č. 10002 pro k.ú. Třeboradice sdělujeme 
následující:  
 
 
Prověření pozemku KN 439/142 v k.ú. 
Třeboradice  

ano/ne poznámka 

Pozemek dotčen zákonem č. 428/2012 Sb., 
(církev) 

NE  

§6 odst. 1 písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb. 
bylo uplatněno právo podle jiného právního 
předpisu a o jejichž vydání nebylo dosud 
rozhodnuto 

NE  

§6 odst. 1 písmeno b) zákona č. 503/2012 Sb. 
určený územním plánem nebo regulačním 
plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k 
zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo 
stavbami dopravní infastruktury nebo těmito 
stavbami již zastavěné  

ANO - část  Pozemek je dotčen VPS č. 15/TO/19 
Čakovice – recyklace odpadů (viz sdělení 
IPR hl.m. Prahy ze dne 15. 11. 2017) a 
sdělení MHMP-odbor územního rozvoje ze 
dne 30. 11. 2017 
(viz přílohy) 

§6 odst. 1 písmeno c) zákona č. 503/2012 Sb. 
určený podle schváleného návrhu pozemkové 
úpravy pro výstavbu polních cest a na provedení 
technických, vodohospodářských a ekologických 
opatření 

NE  

§6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 503/2012 Sb. 
majetek, o jehož převodu na jiné osoby bylo 

NE  
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rozhodnuto podle jiného právního předpisu 

§6 odst. 1 písmeno e) zákona č. 503/2012 Sb. 
zemědělské pozemky ve vojenských újezdech 

NE  

§6 odst. 1 písmeno f) zákona č. 503/2012 Sb. 
pozemek v národních přírodních památkách, 
národních přírodních rezervacích a v prvních a 
druhých zónách národních parků 

NE  

6 odst. 1 písmeno g) zákona č. 503/2012 Sb. 
tvořící rezervu státních pozemků 

NE  

Pozemek je z převodu vyloučen s ohledem na 
výše uvedené 

ANO  

 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 
kraj a hl. město Praha 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
- sdělení IPR hl.m. Prahy ze dne 15. 11. 2017  
- sdělení MHMP-odbor územního rozvoje ze dne 30. 11. 2017 
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