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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 170181/2018 
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 pozemků v k.ú. Koloděje a Hostivař 
 
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 159030/2018 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 pozemků KN 607 a 610 oba v k.ú. Koloděje a poz. KN 2440/1 v k.ú. Hostivař všechny 
zapsané na LV č. 10002 sdělujeme následující:  
 
 
Prověření pozemků dle § 6 
odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb.   

Pozemek č. / k.ú.   
607  Koloděje 610  Koloděje 2440/1  Hostivař 

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

NE NE NE 

§6 odst. 1 písmeno a)   NE NE NE 

§6 odst. 1 písmeno b)   NE NE ANO - část  

§6 odst. 1 písmeno c)  NE NE NE 

§6 odst. 1 písmeno d)  NE NE NE 

§6 odst. 1 písmeno e)  NE NE NE 

§6 odst. 1 písmeno f)  NE NE NE 

§6 odst. 1 písmeno g)  NE NE NE 

 
JUDr. Martin Purkyt 
advokát 
náměstí 14. října 496/13 
Smíchov 
150 00 Praha 5 
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Pozemek je z převodu vyloučen 
s ohledem na uvedené 

ANO  
(viz poznámka) 

ANO  
(viz poznámka) 

ANO  
(viz poznámka) 

 
Pozemek č. 607 v k.ú. Koloděje: 
- jsou evidována soudní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 9 spis.zn. 40C427/2015 a 19C79/2013  
- dle mapových podkladů pozemek tvoří zaplocenou zahradu k objektu bydlení s č.p. 196 
nacházející se na pozemku p.č. 603 obojí ve vlastnictví Jana Hofmanna a Zlatuše Jarošové. 
Pozemek není pronajat dle nájemní smlouvy, avšak jeho užívání je hrazeno manželi Hofmannovými. 
 
Pozemek č. 610 v k.ú. Koloděje: 
- jsou evidována soudní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 9 spis.zn. 40C427/2015 a 19C79/2013  
- dle mapových podkladů pozemek tvoří zaplocenou zahradu k objektu bydlení s č.p. 209 
nacházející se na pozemku p.č. 608 obojí ve vlastnictví Erika Kouby. Pozemek není pronajat dle 
nájemní smlouvy, avšak jeho užívání je hrazeno panem Koubou.  
- dle výpisu LV 10002 je evidováno nařízení předběžného opatření dle usnesení soudu o nařízení 
předběžného opatření 19 C-79/2013 25 (doplněno o opravné Usnesení č.j. 19 C 79/2013 31 ze dne 
16.5.2013) ze dne 02.05.2012 
   
Pozemek č. 2440/1 v k.ú. Hostivař: 
- je evidováno soudní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 9 spis.zn. 40C427/2015. Je evidován 
souběh s jiným soudním řízením spis. zn. 8C333/2017 u Obvodního soudu pro Prahu 10.   
- na části pozemku (východní okraj) se nachází panelový chodník pro pěší – průchod mezi ulicemi 
„U Hostivařského nádraží“ a „Plukovníka Mráze“.  
- k § 6 odst. 1 písm.b): sdělení IPR hl.m. Prahy č.j. 13103/2017 ze dne 19. 10. 2017 (viz příloha) 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 
kraj a hl. město Praha 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
- sdělení IPR hl.m. Prahy č.j. 13103/2017 ze dne 19. 10. 2017 
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