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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. Poříčí nad Sázavou     
  

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 554968/2018 dne 6. 

12. 2018 a na Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha předané k vyřízení dne 11. 

12. 2018 týkající se poskytnutí informací k pozemkům KN 707/2 a 266/9 v k.ú. Poříčí nad Sázavou ve 

spolupráci s Pobočkou Kutná Hora sdělujeme s odkazem na podanou žádost následující:   

  

- k odst. 1:  

Ano, Obec Poříčí nad Sázavou podala žádost o  převod pozemku 707/2 v k.ú. Poříčí nad Sázavou. 

Kopii žádosti i jejího doplnění zasíláme v příloze. 

 

- k odst. 2:  

Jde o poměrně běžnou situaci, kdy vlastnictví není zapsáno přímo v katastru nemovitostí (parcela 

není zapsána na LV), ale pouze ve zjednodušené evidenci. Mohou proto existovat dvě různé parcely 

se stejným parcelním číslem, jedna ve zjednodušené evidenci jako parcela původního pozemkového 

katastru a druhá jako parcela katastru nemovitostí. Vlastnictví však je zapsáno pouze u jedné z nich.  

O řízení v této věci nám není nic známo. Podrobnější informace by zřejmě sdělil příslušný katastrální 

úřad. 

 

- k odst. 3:  

Pozemek č. 266/9 v k.ú. Poříčí nad Sázavou byl vydán Římskokatolické farnosti Poříčí nad Sázavou 

rozhodnutím o schválení dohody mezi oprávněnou a povinnou osobou o vydání zemědělských 

nemovitostí mimo jiné v k.ú. Poříčí nad Sázavou vydaným Státním pozemkovým úřadem, Krajským 

pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj č.j. SPU 453507/2015 ze dne 3. 9. 2015 – PM 16. 9. 

2015.  

  

 

 

S pozdravem  

 

 

 

Ing. Jiří Veselý   

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj 
a hl. město Praha  
  

Ing. Antonín Ježek 

Na Babě 354 

257 21 Poříčí nad Sázavou 

  

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   



 

 

 

 

 
Příloha: 
Kopie žádosti i jejího doplnění Obce Poříčí nad Sázavou 
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