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

informacím, v pl.zn., k části žádosti týkající se možnosti odkupu pozemku č. 2581/11 v 

k.ú. Kyje      

  

   

     

    

Státní pozemkový úřad (SPÚ) zaevidoval pod č.j. SPU 062288/2019 dne 15. 2. 2019, SPU 

095009/2019 dne 7. 3. 2019 a SPU 099360/2019 dne 7. 3. 2019  žádosti o poskytnutí 

informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn., 

týkající se  

1. možnosti odkupu pozemku 2581/11 v k.ú. Kyje  a   

2. poskytnutí kontaktních údajů na současného nájemce za účelem dohody o přístupu k 

pozemku č. 2581/6 v k.ú. Kyje.  

  

Na základě upřesnění Vaší první žádosti dalšími zaslanými žádostmi zaevidovanými jak je 

výše uvedeno, k části žádosti týkající se odkupu pozemku 2581/11 v k.ú. Kyje sdělujeme 

následující:  

  

 Státní pozemkový úřad je oprávněn realizovat převody pozemků ve vlastnictví státu do 

vlastnictví 3. osob dle zákonů č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, v platném 

znění („zákon o SPÚ“), č. 229/1991 Sb., v platném znění („zákon o půdě“), č. 92/1991 Sb., 

o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění („privatizační zákon“) 

a č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to vždy pouze 

v případě splnění zákony stanovených podmínek.   

  

Projev zájmu o odkup pozemku ve vlastnictví státu, příslušnosti hospodaření Státního 

pozemkového úřadu, z titulu sousedícího pozemku k pozemku ve vlastnictví žadatele, není 

v souvislosti s novelou zákona o SPÚ pod č. 185/2016 Sb., od 1. 8. 2016 zákonným 

předpokladem pro to, aby mohl Státní pozemkový úřad přistoupit k realizaci prodeje.  
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Státní pozemkový úřad je oprávněn realizovat směnu pozemků ve smyslu zákona č. 

229/1991 Sb., v platném znění. Informace ke směnám pozemků lze rovněž získat na 

webových stránkách Státního pozemkového úřadu – www.spucr.cz.  

   

K části žádosti týkající se poskytnutí kontaktních údajů na současného nájemce za účelem 

dohody o přístupu Státní pozemkový úřad vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti SPU 

100120/2019 ze dne 11. 3. 2019.   

  

  

S pozdravem   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Ing. Jiří Veselý   

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


