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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. Drahelčice, Tachlovice a Kamenný Přívoz   
  

Státní pozemkový úřad zaevidoval pod č.j. SPU 502009/2018 dne 5. 11. 2018 žádost o poskytnutí 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.. Dne 16. 11. 

2018 tuto žádost obdržel k vyřízení Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Praha. 

Poskytnutí informací se týká  pozemků č. 38/1 v k.ú. Drahelčice, 624 v k.ú. Tachlovice a 223 v k.ú. 

Kamenný Přívoz, a to sdělení skutečností, které mají nebo mohou mít vliv na převoditelnost těchto 

pozemků v režimu nabídek pozemků pro oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb.  

Jedná se o: 

1) překážky převodu ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb.; 

2) jiné skutečnosti znemožňující vydání pozemků či jejich částí oprávněným osobám podle zákona č. 

229/1991 Sb. 

 

K podané žádosti KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m.Praha uvádí následující:   

       

katastrální území   

Drahelčice 

pozemek č. 

38/1  

Tachlovice 

pozemek č. 

624   

Kamenný Přívoz 

pozemek č.  

223  

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

§6 odst. 1 písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb. bylo 

uplatněno právo na vydání podle jiného právního 

předpisu a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto  

NE  NE  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   

NE  NE  ANO  

§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  NE  NE  

§6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 503/2012 Sb. 

majetek, o jehož převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto 

podle jiného právního předpisu  

NE  NE  NE  
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§6 odst. 1 písmeno e) zákona č. 503/2012 Sb. 

zemědělské pozemky ve vojenských újezdech  
NE  NE  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  NE  NE  

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

rezervu státních pozemků  
NE NE NE 

Pozemek je dotčen privatizačním projektem dle zák. č. 

92/1991 Sb. 

NE NE NE 

Bylo třetí osobou uplatněno právo na nárokový převod  NE  NE  ANO  

Pozemek je zařazen do probíhající veřejné nabídky  NE  NE  NE  

Pozemek nebo jeho část je zastavěn stavbou ve 

vlastnictví třetí osoby, resp. je s touto stavbou funkčně 

spojen  

ANO-část         NE  

NE 

Souběh s jiným soudním řízením  

NE 

 

 ANO  

   ANO 

Nařízeno předběžné opatření blokující dispozici  NE ANO ANO 

Jiné skutečnosti znemožňující vydání pozemků či jejich 

částí oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb.  
nejsou známy  nejsou známy nejsou známy 

 

Pozemek č. 38/1 k.ú. Drahelčice:  

- změna ÚPD a příprava k převodu pozemku (dle vyjádření Obce Drahelčice ze dne 11. 7. 2017). 

Jedná se o zaplocený pozemek, který tvoří funkční celek s objektem bydlení čp.47 nacházející se na 

pozemku st. p. 22/2 a se zemědělským objektem nacházející se na pozemku st. p. 148 - vše ve 

vlastnictví Obce Drahelčice. Pozemek je pronajatý NS č. 44N17/81 s Obcí Drahelčice a podnajímán 

fyzickou osobou. Je evidováno soudní řízení sp.zn. 5 C 146/2017 OS Praha-západ.      

 

Pozemek č. 624 k.ú. Tachlovice:  

- informace o změně územního plánu ( viz sdělení Obce Tachlovice ze dne 23.6.2017 a vyjádření 

Stavebního úřadu Rudná zn. 04142/17/Ji ze dne 30. 6. 2017).  Je evidováno soudní řízení sp.zn. 5C 

146/2017, 10C 178/2016, 16C 360/2015 a 16C 252/2017 vše u OS Praha západ.      

  

Pozemek č. 223 k.ú. Kamenný Přívoz:  

- k §6 odst. 1 písmeno b) z.č. 503/2012 Sb. sdělení Obce Kamenný Přívoz z 26. 6. 2017. Je 

evidována žádost Obce Kamenný Přívoz o bezúplatný převod (kopie žádosti ze dne 14. 9. 2015. Na 

pozemku se nachází pamětní deska místního spisovatele Jana Morávka. Pozemek je oplocen. Je 

evidováno soudní řízení sp.zn. 5C 146/2017, 16C 360/2015 a 6C 212/2016 vše u OS Praha západ.      

    

  

Ing. Jiří Veselý    

ředitel  

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha  

 
 

Příloha 

 

- vyjádření Obce Drahelčice zn. OUDRA 0827/2017/PDU ze dne 11. 7. 2017 

- potvrzení Obce Drahelčice ze dne 12. 7. 2017  k ÚPD 

- sdělení Obce Tachlovice ze dne 23.6.2017  

- vyjádření Stavebního úřadu Rudná zn. 04142/17/Ji ze dne 30. 6. 2017 

- sdělení Obce Kamenný Přívoz z 26. 6. 2017  

- kopie žádosti Obce Kamenný Přívoz ze dne 14. 9. 2015  
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