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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., týkající se nemovitosti v k.ú. Roztoky u Křivoklátu    

 

 
Dobrý den,   
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidované pod č.j. SPU 240626/2019 dne 13. 6. 2019 ve věci poskytnutí 
informace o tom, zda SPU eviduje žádost obce o převod pozemku KN p. č. 187/1 v k. ú. Roztoky u 
Křivoklátu do jejího vlastnictví, o které nebylo dosud  SPU rozhodnuto  a dále zda byla SPU kdykoliv 
v minulosti doručena žádost obce o převod pozemku do jejího vlastnictví  a  pokud ano, jak bylo o 
této žádosti rozhodnuto, Vám  sdělujeme: 
 
K Vašemu bodu 1) SPÚ neeviduje žádost Obce Roztoky u Křivoklátu o převod pozemku do jejího 
vlastnictví, o které by dosud nebylo rozhodnuto. 
 
K Vašemu bodu 2) V minulosti, dne  16. 2. 2017,  byla SPÚ doručena žádost Obce Roztoky u 
Křivoklátu o převod, kromě jiných, pozemku KN p. č. 187/1 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu. O této 
žádosti bylo rozhodnuto Sdělením k žádosti o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Roztoky u 
Křivoklátu ze dne 7. 3. 2018, kde je uvedeno, že u pozemku KN p. č. 187/1 v k. ú. Roztoky u 
Křivoklátu nejsou splněny podmínky pro bezúplatný převod pozemku, protože není určen k realizaci 
veřejné (parkové městské) zeleně ani k zastavění veřejně prospěšnou stavbou. Přílohou Vám 
zasíláme anonymizovanou žádost Obce Roztoky u Křivoklátu, sdělení SPÚ a sdělení Obce Roztoky 
u Křivoklátu. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
 
 
Příloha: 
Anonymizovaná žádost + 2x sdělení 

 
INVICTA, AK, s.r.o.  
Mgr. Martin Mládek 
Ostrovní 2064/5 
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