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

informacím, v pl.zn. týkající se pozemku č. 1105 v k.ú. Liboc, obec Hl.m.Praha     
  

Dobrý den,   

  

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 000751/2019 dne 2. 

1. 2019 týkající se poskytnutí informace k pozemku KN 1105 vedeném na LV č. 10002 pro k.ú. 

Liboc, obec Hl.m.Praha sdělujeme s odkazem na podanou žádost následující:   

  

z mapové situace na webu ČUZK vyplývá, že pozemek č. dle KN 1105 v k.ú. Liboc odpovídá 

původnímu označení dle PK 1105 v k.ú. Liboc. Databáze uplatněných restitučních nároků dle 

zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb., v pl.zn., je u našeho úřadu vedena podle původních 

vlastníků a podle původního označení pozemků. Proto byl PK pozemek 1105 restitučně prověřován 

podle tohoto označení, přičemž bylo přihlédnuto k označení pozemku KN 1105 v k.ú. Liboc.  

 

Stav prověření pozemku KN 1105 v k.ú. Liboc ve smyslu § 6 zákona č. 503/2012 Sb. odpovídá 

k datu 10. 10. 2017. Tento pozemek ke dnešnímu dni nebyl dále prověřován.    

 

- k odst. 1:  

 V  databázi Státního pozemkového úřadu bylo ověřeno, že na pozemek PK 1105 dle KN 1105 v 

k.ú. Liboc nejsou evidovány u Státního pozemkového úřadu uplatněné restituční nároky ve smyslu 

zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.   

  

- k odst. 2:  

Ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb. nebyla na pozemek KN 1105 v k.ú. Liboc 

uplatněna práva na vydání podle jiného právního předpisu a o jejichž vydání nebylo dosud 

rozhodnuto.  

V  databázi Státního pozemkového úřadu bylo ověřeno, že na pozemek PK 1105 dle KN 1105 v k.ú. 

Liboc nejsou evidovány u Státního pozemkového úřadu uplatněné restituční nároky ve smyslu 

zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.    

  

- k odst. 3:        NE 

 

- k odst. 4:        NE 

  

- k odst. 5:        NE 

 

- k odst. 6:        NE 

 

  

JUDr. Jiří Hartmann, advokát  

Sokolovská 5/49  

Karlín  

186 00 Praha 8  

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   



- k odst. 7:        NE 

Pozemek KN 1105 v k.ú. Liboc dle vyjádření MŽP ze dne 3. 7. 2017 leží v ochranném pásmu 

PR Divoká Šárka, ÚSOP 2478. 

 

- k odst. 8:        NE 

 

- k odst. 9:        ANO 

Žádost AOPK ČR ze dne 12. 6. 2009 (viz příloha). Do dnešního dne nebylo ve věci konáno.  

 

- k odst. 10:      NE 

 

- k odst. 11:      NE 

 

- k odst. 12:      NE 

 

- k odst. 13:     NE 

 

- k odst. 14:  

 Jiný důvod bránící převoditelnosti pozemku není znám.   

  

 

 

 

 

 

S pozdravem  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Veselý    
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Středočeský kraj a hl.m. Praha  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

- kopie žádosti AOPK ČR zn. 2711/SEKO/09 ze dne 12. 6. 2009  

- vyjádření MŽP ze dne 3. 7. 2017 
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