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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 Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57  Liberec 
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Tel.:     725 900 638 
            
ID DS      z49per3    
      
                 datová zpráva  - ID DS: 4cdtpnz 
E-mail:     a.hejdukova@spucr.cz 
 
Datum:      23.11.2018  

 
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 15.11.2018, kterou registruje pod č.j. SPU 
520393/2018 
Předmětem žádosti je poskytnutí informace ohledně převoditelnosti pozemků zapsaných  
 na LV 10002, v katastrálních územích okresu Česká Lípa 
K pozemkům podáváme následující informace. 
 
p.p.č. 2509/24 v  k.ú. Dubá  , orná půda  o výměře 34925  m2, není dotčen uplatněným 
restitučním nárokem dle zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění a  dle zákona č. 428/2012 Sb.. 
- v. katastrálním území  byla zahájena  obnova katastrálního operátu  a  zahájeny pozemkové 
úpravy – pozemek je potřebný a blokován pro KoPÚ 
- z uvedeného důvodu je  pozemek  nepřevoditelný  
 
p.p.č. 627/1 v k.ú. Trávník u Cvikova, orná půda o výměře 25271 m2, není dotčen uplatněným 
restitučním nárokem dle zákona  č. 229/1991 Sb. v platném znění,   ani  dle zákona č. 428/2012 
Sb.Dle územního plánu se jedná o  pozemek  zařazený v nezastavitelných a nezastavěných 
plochách s funkčním využitím „louky a pastviny“ 
- pozemek je převoditelný 
 
p.p.č1239/1 v  k.ú. Dubnice pod Ralskem,  orná půda o výměře 16186  m2,  
- není dotčen uplatněným restitučním nárokem dle zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění a  dle 
zákona č. 428/2012 Sb.. 
- pozemek se nachází v chráněném ložiskovém území a dobývacím prostoru  „ Štěrkopísek 
Jablonné v Podještědí-Dubnice .( blokace  dle §2 zákona č. 44/1988 ve znění pozdějších 
předpisů ) 
- z uvedeného důvodu je pozemek  nepřevoditelný 
 
S pozdravem 
 
 
 

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