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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 

 
 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:  7. 9. 2018 
Naše značka: SPU 440061/2018 
Spisová značka: SZ SPU 409066/2018/2 
 
Vyřizuje.:  Renata Letová 
Tel.:  702167647 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  r.letova@spucr.cz 
  
Datum:  24.9.2018 
 

 
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, v pl. zn., týkající se pozemků v k. ú. Klánovice a 
v k. ú. Satalice 
 
Dobrý den, 
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v pl. zn., zaevidované Státním pozemkovým úřadem pod č.j. SPU 409066/2018 ze 
dne 7. 9. 2018, jejímž předmětem bylo podání informace ve věci sdělení skutečností, které mají 
nebo mohou mít vliv na převoditelnost pozemku v režimu nabídek pozemků pro oprávněné osoby 
podle zákona č. 229/1991 Sb., a to: 
 

1. překážky převodu ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 203/2012 Sb. 
2. jiné skutečnosti znemožňující vydání pozemku či jeho části oprávněným osobám podle 

zákona č. 229/1991 Sb., 
 
týkající se pozemku KN p. č.  1149/4 v k. ú. Klánovice a pozemku KN p. č. 932 v k. ú. Satalice, 
sdělujeme: 

 
Prověřování pozemků dle §6 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. 
 

pozemek č. / katastrální 
území 

1149/4 
Klánovice 

932 
Satalice 

z.č. 428/2012 Sb., 
(církev) 

NE NE 

§6 odst. 1 
písm. a)   

NE NE 

§6 odst. 1  
písm. b)   

NE NE 

§6 odst. 1    
písm. c)  

NE NE 

§6 odst. 1  
písm. d)  

NE NE 

§6 odst. 1  
písm. e)  

NE NE 

§6 odst. 1  
písm. f)  

NE NE 

§6 odst. 1  
písm. g)  

NE NE 

 
Mgr. Martin Mládek 
Advokát 
Koněvova 130/16 
130 00 Praha 3 
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Z orientačního porovnání map stavu PK a KN na webu ČUZK bylo ověřeno, že na pozemky ve stavu 
PK odpovídající dnešním pozemkům KN uvedeným v podané žádosti, nebyly zjištěny uplatněné 
restituční nároky dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto sdělení je pouze 
informativního charakteru, neboť pozemky PK nebyly ověřovány v souladu s pozemkovými knihami, 
týkajícími se  původních vlastníků pozemků, které by mohly být převedeny do vlastnictví čsl. státu.                                    
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
 
 
 
Přílohy: 
 

- kopie žádosti  Hlavního města Praha, Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru správy majetku o bezúplatný 
převod pozemků dle zákona č. 95/1999 Sb. ze dne 10. 7. 2001 zn. MHMP 84616, G-2115/01 

- Usnesení  zastupitelstva hl. m. Praha č. 31/04 ze dne 28. 6. 2001 k návrhu na schválení nabytí pozemků do 
vlastnictví obce hl. m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 

- Usnesení rady hl. m. Praha č. 1183 z 3. 7. 2001 k návrhu na schválení nabytí pozemků do vlastnictví obce hl. m. 
Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 

- Prohlášení hl. m. Praha ze dne 10. 7. 2001 
- Žádost Hl. m. Praha,  Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru evidence, využití a správy majetku o bezúplatný 

převod pozemků dle § 7 odst. 1 zák. č. 503/2012 Sb. ze dne 7. 6. 2015, č.j. S-MHMP 857498/G-830/15 
- Sdělení Institutu plánování a rozvoje hl. m Praha k převodu z vlastnictví ČR ze dne 4. 6. 2015 č.j. 5064/2015 
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