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Poskytnutí informace  dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění 

 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj obdržel Vaši žádost  
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění platných změn, o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen zákon) ze dne 24.10.2018, kterou registruje ode dne 30.10.2018  
pod č.j. SPU 488118/2018. 
Předmětem žádosti je poskytnutí informace ohledně převoditelnosti pozemků zapsaných  
 na LV 10002, v katastrálních územích okresu Semily. 
K pozemkům podáváme následující informace. 
 
p.p.č. 536/2  v  k.ú. Vítkovice v Krkonoších , trvalý travní porost o výměře 50855 m2, není dotčen 
uplatněným restitučním nárokem dle zákona  č. 229/1991 Sb. v platném znění,  ani  dle zákona 
 č. 428/2012 Sb., není také  dotčen  §23, odst.1 zák.č. 123/2017 Sb. ve znění zák.č. 114/1992 Sb. 
- dle územního plánu obce  je veden jako plochy zemědělské a na části sjezdová trat. 
- pozemek je převoditelný 
 
p.p.č. 61/5 v k.ú. Všeň , zahrada  o výměře 2791 m2, není dotčen uplatněným restitučním nárokem 
dle zákona  č. 229/1991 Sb. v platném znění,   ani  dle zákona č. 428/2012 Sb., není také dotčen  
§23, odst.1 zák.č. 123/2017 Sb. ve znění zák.č. 114/1992 Sb. 
- dle územního plánu obce  je veden jako plochy ….. 
- pozemek tvoří funkční celek a zázemí k bytovému domu , je oplocen, a  z toho důvodu není 
vhodný jako pozemek náhradní  dle zák.č. 229/1991 Sb. ve znění platných předpisů  
 
p.p.č. 642/1  v  k.ú. Troskovice , orná půda o výměře 4213 m2, je uplatněn restituční  nárok  
dle ust.  zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění - správní řízení bylo přerušeno  z důvodu řešení 
předběžné otázky Ministerstvem vnitra  
- není dotčen uplatněným restitučním nárokem zákona č. 428/2012 Sb. ,není také  dotčen  §23, 
odst.1 zák.č. 123/2017 Sb. ve znění zák.č. 114/1992 Sb. 
- pozemek je nepřevoditelný 
 
p.p.č. 642/2 v k.ú. Troskovice , orná půda o výměře 8778 m2, je uplatněn restituční  nárok  
dle ust.  zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění - správní řízení bylo přerušeno  z důvodu řešení 
předběžné otázky Ministerstvem vnitra- není dotčen uplatněným restitučním nárokem zákona č. 
428/2012 Sb., ,není také  dotčen  §23, odst.1 zák.č. 123/2017 Sb. ve znění zák.č. 114/1992 Sb. 
- pozemek je nepřevoditelný 
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p.p.č. 641/2 v k.ú. Troskovice , orná půda o výměře 8522 m2, je uplatněn restituční  nárok  
dle ust.  zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění - správní řízení bylo přerušeno  z důvodu řešení 
předběžné otázky Ministerstvem vnitra  
- není dotčen uplatněným restitučním nárokem zákona č. 428/2012 Sb., ,není také  dotčen  §23, 
odst.1 zák.č. 123/2017 Sb. ve znění zák.č. 114/1992 Sb. 
- pozemek je nepřevoditelný 
 
p.p.č. 982 v k.ú. Troskovice , orná půda o výměře 109 m2, je uplatněn restituční nárok  
dle ust.  zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění - správní řízení bylo přerušeno  z důvodu řešení 
předběžné otázky Ministerstvem vnitra  
- není dotčen uplatněným restitučním nárokem zákona č. 428/2012 Sb., ,není také  dotčen  §23, 
odst.1 zák.č. 123/2017 Sb. ve znění zák.č. 114/1992 Sb. 
- pozemek je nepřevoditelný 
 
p.p.č. 983 v k.ú. Troskovice , orná půda o výměře 25 m2, je uplatněn restituční nárok  
dle ust.  zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění - správní řízení bylo přerušeno  z důvodu řešení 
předběžné otázky Ministerstvem vnitra  
- není dotčen uplatněným restitučním nárokem zákona č. 428/2012 Sb., ,není také  dotčen  §23, 
odst.1 zák.č. 123/2017 Sb. ve znění zák.č. 114/1992 Sb. 
- pozemek je nepřevoditelný 
 
p.p.č. 294/3   v  k.ú. Jablonec nad Jizerou , trvalý travní porost o výměře 2832 m2, není dotčen 
uplatněným restitučním nárokem dle zákona  č. 229/1991 Sb. v platném znění,  ani  dle zákona 
 č. 428/2012 Sb., není také  dotčen  §23, odst.1 zák.č. 123/2017 Sb. ve znění zák.č. 114/1992 Sb. 
- dle územního plánu obce  je veden jako plochy přírodní , zemědělské 
- pozemek je převoditelný 
 

p.p.č. 284/6  v  k.ú. Přepeře u Turnova , orná půda  o výměře 60139 m2, není dotčen uplatněným 
restitučním nárokem dle zákona  č. 229/1991 Sb. v platném znění,  ani  dle zákona 
 č. 428/2012 Sb., není také  dotčen  §23, odst.1 zák.č. 123/2017 Sb. ve znění zák.č. 114/1992 Sb. 
- dle územního plánu obce  je veden jako plochy část pozemku jako plocha výroby a skladování , 
část pozemku jako plocha zemědělská  a plocha smíšená nezastavitelná 
- pozemek je převoditelný 
 

p.p.č. 228 v k.ú. Holenice, trvalý travní porost  o výměře 9653  m2, je uplatněn restituční nárok  
dle ust.  zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění - správní řízení bylo přerušeno  z důvodu řešení 
předběžné otázky Ministerstvem vnitra  
- není dotčen uplatněným restitučním nárokem zákona č. 428/2012 Sb., ,není také  dotčen  §23, 
odst.1 zák.č. 123/2017 Sb. ve znění zák.č. 114/1992 Sb. 
- pozemek je nepřevoditelný  
 
 
S pozdravem 
 
 
 

Ing. Bohuslav Kabátek, v.r.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kra 


