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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. Poděbrady  
 

 
Vážený pane, 
 
Státní pozemkový úřad obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn., zaevidovanou pod č.j. SPU 086525/2019 dne 1. 3. 
2019 ve věci sdělení, zda pozemky PK 3007 a PK 3014 v k.ú. a obci Poděbrady (nebo jejich části) 
(ne)jsou vyloučeny z převodu dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., zejména dle ust. § 6 odst. 
1 písm. a) - zda na vydání těchto pozemků bylo uplatněno právo na nárokový převod (např. z 
důvodu žádosti původního vlastníka dle zákona č. 229/1991 Sb. nebo 428/2012 Sb.) a ust. § 6 odst. 
1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb. – zda jsou pozemky (nebo jejich části) určeny rozhodnutím o 
umístění stavby / územním souhlasem k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou 
dopravní infrastruktury nebo touto stavbou již zastavěny.  
 
- k ust. § 6 odst. 1 písm.a) na základě prověření naší Pobočky Nymburk sdělujeme, že na pozemky 
PK parc. č. 3007 a 3014 v k. ú. Poděbrady nebyl uplatněn restituční nárok podle zákonů č. 229/1991 
Sb., 243/1992 Sb. a 212/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 428/2012 Sb., v pl.zn..  
 
- k ust. § 6 odst. 1 písm. b) sdělujeme, že Státní pozemkový úřad nepodal u příslušného úřadu územního 

plánování, stavebního úřadu ani obce žádost o vyjádření k převoditelnosti tohoto pozemku dle § 6 odst. 1 
písm. b) zák. č. 503/2012 Sb. Proto nedisponuje informací, zda je tento pozemek určen rozhodnutím o 

umístění stavby / územním souhlasem k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou dopravní 

infrastruktury nebo touto stavbou již zastavěn a tudíž nemá k dispozici žádné vyjádření těchto úřadů. 
 

 

S pozdravem  
 
 
 
 

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

 

Purkyt & Co.,  
advokátní a mediační kancelář 
JUDr. Martin Purkyt, advokát 
náměstí 14. října 496/13  
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