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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. Drahouš  
 
 
Státní pozemkový úřad zaevidoval pod č.j. SPU 252373/2018 dne 28. 5. 2018 žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn., zda jsou  
pozemky 436/22, 558/2, 632/1, 632/7, 652, 701/5, 734/1, 774/1, 774/5, 774/6, 774/8, 795 a 961/1 
vedené na LV č. 10002 pro k.ú. Drahouš  nebo jejich části vyloučeny z převodu ve smyslu § 6 odst. 
1 písm.b) zák.č.503/2012 Sb. a zda jsou tyto pozemky nebo jejich části ve smyslu § 6 odst. 1 
písm.d) zákona o SPÚ majetkem, o jehož převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného 
právního předpisu.  
 
K části žádosti týkající se § 6 odst. 1 písm.b) sdělujeme: 
 
SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m.Praha požádal pod zn. SPU 184094/2018/Štill ze dne 13. 4. 
2018  Obecní, Městský a Stavební úřad Jesenice  o sdělení k § 6 odst. 1 písm.b) zák. č. 503/2012 
Sb. (viz kopie listiny  v příloze).  K této žádosti obdržel sdělení Obce Drahouš ze dne 2. 5. 2018 a 
sdělení MěÚ Jesenice, stavebního odboru ze dne 29. 5. 2018. Z obou těchto sdělení vyplývá, že 
předmětné pozemky nejsou vyloučeny z převodu dle § 6 odst. 1 písm.b) cit.zák. (viz kopie 2 x listiny 
v příloze).  
 
K části žádosti týkající se § 6 odst. 1 písm.d) sdělujeme: 
 
ze sdělení Ministerstva financí ze dne 14. 5. 2018  vyplývá, že specifikované pozemky nejsou 
vyloučeny z převodu dle § 6 odst. 1 písm.d) zákona č. 503/2012 Sb. a tudíž se nejedná o majetek, o 
jehož převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního předpisu (viz kopie listiny 
v příloze). 
  
   
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 

 

 
JUDr. Jiří Hartmann 
Sokolovská 5/49 
Karlín 
186 00 Praha 8 
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kraj a hl. město Praha 
 
Přílohy k poskytované informaci  
 
- žádost SPÚ o sdělení zn. SPU 184094/2018/Štill ze dne 13. 4. 2018  
- sdělení Obce Drahouš ze dne 2. 5. 2018 
- sdělení MěÚ, stavební odbor ze dne 29. 5. 2018 
- sdělení MF ze dne 14. 5. 2018 
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