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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím, v pl.zn. týkající se pozemku KN 15/4 v k.ú. Střížkov   
 
Vážený pane,    
  

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 514273/2018 dne 

13. 11. 2018 ve věci  
  

1. překážky převodu ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. 
2. jiné skutečnosti znemožňující vydání pozemku či jeho části oprávněným osobám  podle 

zákona č. 229/1991 Sb.   
  

týkající se prověření pozemku KN 15/4 v k.ú. Střížkov sdělujeme:  
  

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

z r. 2006) 

§6 odst. 1 písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb. bylo uplatněno právo podle jiného 
právního předpisu a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto  

ANO  
dle sdělení z r. 2006 

(viz příloha) 

§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   
dle sdělení z r.2006 

(viz příloha) + 
požádáno o sdělení  

§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  
dle sdělení z r. 2018 

(viz příloha) 

§6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 503/2012 Sb. majetek, o jehož převodu na jiné 
osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního předpisu  

NE 
dle sdělení MF z r. 
2006 (viz příloha)  

§6 odst. 1 písmeno e) zákona č. 503/2012 Sb. zemědělské pozemky ve 
vojenských újezdech  

NE 
dle sdělení z r. 2006 

(viz příloha) 

§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 
dle sdělení z r. 2006 

(viz příloha) 

6 odst. 1 písmeno g) zákona č. 503/2012 Sb. tvořící rezervu státních pozemků  nebylo lustrováno  

  
 

  INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o. 
  Mgr. Martin Mládek  
  advokát     
  Ostrovní 2064/5  
  110 00 Praha 1 
  

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   



Jiné skutečnosti znemožňující vydání pozemku či jeho části oprávněným osobám  podle zákona č. 

229/1991 Sb. nejsou známy.      

 

  

  

  

S pozdravem  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ing. Jiří Veselý   

ředitel  

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a  

hl. město Praha  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Přílohy  

 

- sdělení KÚ pro hl.m.Praha ze dne 5. 4. 2006  

- sdělení Mze ČR, PÚ Praha 7 zn. PÚ 2055/06 ze dne 22. 8. 2006 

- sdělení Městské části Praha 8 odboru výstavby  ze dne 7. 6. 2006  

- sdělení Městské části Praha 8, odboru výstavby č.j. OV/P8/2006/2176/Buk/2 ze dne 7. 6. 2006  

- sdělení ÚR hl.m.Prahy č.j.3670/06 ze dne 21. 4. 2006 

- žádost a příloha  ÚR hl.m.Prahy z 10. 4. 2006 

- žádost o sdělení adresovaná IPR hl.m.Prahy ze dne 9. 11. 2018 a Městské části - stavebnímu úřadu Praha 8 

- sdělení SPÚ, KPÚ Stč.kraj a hl.m.Praha, Pobočky Kladno ze dne 12. 11. 2018 

- sdělení MF ze dne 25. 4. 2006  

- sdělení VUSS ze dne 18. 4. 2006 

- sdělení MŽP ze dne 3. 5. 2006 
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