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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v 
pl.zn., týkající se pozemku 3846/1 v k.ú. Modřany        
   

  

Vážená paní magistro,   
  

Státní  pozemkový  úřad  obdržel  Vaše  žádosti  o  poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn., zaevidované pod č.j. SPU 059575/2019 dne 13. 2. 2019 

a č.j. SPU 062077/2019 dne 14. 2. 2019.   
  

 K žádosti č.j. SPU 059575/2019 dne 13. 2. 2019    týkající se informace, zda hl. m. Praha, případně 

Městská část, požádala někdy SPU ČR o převod pozemku č. 3846/1 v k. ú. Modřany do svého vlastnictví 

sdělujeme:   

  

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha neeviduje žádost Hlavního města Prahy, ani žádné pražské 

městské části, o převod pozemku parc. č. dle KN 3846/1 v katastrálním území Modřany, obci Praha.   

  
K žádosti č.j. SPU 062077/2019 dne 14. 2. 2019  týkající se informace, zda SPU ČR jako vlastník 

pozemku č. 3846/1 podal ke stavbě kanalizačního řadu přes pozemek č. 3846/1 v k. ú. Modřany stanoviska 

týkající se souhlasu nebo nesouhlasu s touto stavbou, případně další požadavky sdělujeme:  

  

Stavba č. 0057prodloužení stoky A2, et. 0004-Gravitační stoka z Cholupic do A2.  
K této stavbě bylo vydáno souhlasné stanovisko dne 9.9.2009 a dále bylo vydáno vyjádření ze dne 

27.7.2010. (viz. přílohy)  
Dne 19.2.2013 však bylo ze strany SPU vydáno zamítavé stanovisko k výše uvedené stavbě vzhledem k 

předběžnému opatření.(viz. příloha)  
Ve stavebním povolení ze dne 12.12.2013 již tento pozemek uveden není tudíž není zasažen stavbou. (viz. 

příloha)  
  

S pozdravem   
  

Ing. Jiří Veselý   

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

  

    

    

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD       

  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  -     Žižkov, IČO: 013774, DIČ: CZ 01312774       
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Přílohy  kopie listin:  
- stanovisko zn. N 31700/2009 ze dne 9.9.2009   
- vyjádření zn. 396616/2010 ze dne 27. 7. 2010  
- vyjádření zn. SPU 022352/2013 ze dne 19.2.2013   
- rozhodnutí - stavební povolení č.j. P12 19523/2013 OŽD ze dne 12.12.2013   
  

  

  


