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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.      
  

 

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 247783/2019 dne 

18. 6. 2019 týkající se poskytnutí informace k pozemkům KN p. č. 584/18 a 594/1 v k. ú. Dolní 

Měcholupy,  KN p. č. 209/1  v k. ú. Královice, KN p. č. 2247 v k. ú. Uhříněves, KN p. č. 302/103 a 

302/96 v k. ú. Štěrboholy a KN p. č. 4501/40 v k. ú. Strašnice sdělujeme s odkazem na podanou 

žádost následující:   

  

Prověření pozemku KN p. č. 584/18 v k. ú. Dolní Měcholupy Vyloučeno 

ano/ne 

Pozemek dotčen zákonem č. 428/2012 Sb., (církev) 

 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb. bylo uplatněno právo 

podle jiného předpisu a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno b) zákona č. 503/2012 Sb. určený územním 

plánem nebo regulačním plánem a nebo rozhodnutím o umístění stavby 

k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní 

infrastruktury nebo těmito stavbami již zastavěné 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno c) zákona č. 503/2012 Sb. určený podle 

schváleného návrhu pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na 

provedení technických vodohospodářských a ekologických opatření 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 503/2012 Sb. majetek, o jehož 

převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního předpisu 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno e) zákona č. 503/2012 Sb. zemědělské pozemky 

ve vojenských újezdech 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno f) zákona č. 503/2012 Sb. pozemek v národních 

přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a v prvních a 

druhých zónách národních parků 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno g) zákona č. 503/2012 Sb. tvořící rezervu státních 

pozemků 

ne 

Poznámka: 

Třetí osobou bylo uplatněno právo na nárokový převod - žádost obce hl. m. Praha ze dne 5. 2. 

2015 dle §75 odst. 1 a), b), c) zákona č. 503/2012 Sb. v pl. znění. 

. 

  
INVICTA, advokátní kancelář 

Mgr. Martin Mládek 

Ostrovní 2064/5 

110 00Praha 1 – Nové Město  

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 pozemku KN p. č. 584/18  probíhá soudní řízení sp. zn. 8 C 50/2019 a sp. zn. 21 C 264/2011 

– Ob.s. pro Prahu 10  

Pozemek je vyloučený z převodu. 

 

Prověření pozemku KN p. č. 209/1 v k. ú. Královice Vyloučeno 

ano/ne 

Pozemek dotčen zákonem č. 428/2012 Sb., (církev) 

 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb. bylo uplatněno právo 

podle jiného předpisu a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto 

ano 

§ 6 odst. 1 písmeno b) zákona č. 503/2012 Sb. určený územním 

plánem nebo regulačním plánem a nebo rozhodnutím o umístění 

stavby k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami 

dopravní infrastruktury nebo těmito stavbami již zastavěné 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno c) zákona č. 503/2012 Sb. určený podle 

schváleného návrhu pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na 

provedení technických vodohospodářských a ekologických opatření 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 503/2012 Sb. majetek, o jehož 

převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního předpisu 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno e) zákona č. 503/2012 Sb. zemědělské pozemky 

ve vojenských újezdech 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno f) zákona č. 503/2012 Sb. pozemek v národních 

přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a v prvních a 

druhých zónách národních parků 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno g) zákona č. 503/2012 Sb. tvořící rezervu 

státních pozemků 

ne 

Poznámka: 

K § 6 odst. 1 písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb.  -  Na pozemek byl uplatněný restituční 

nárok, dle rozhodnutí č.j. PU 1360/04 ze dne 25.6.2004, PM 13.7.2004 se pozemek nevydal, 

proti rozhodnutí byla k Ob.s. pro Prahu 10 podaná žaloba sp.zn. 11 C 359/2004. 

Třetí osobou bylo uplatněno právo na nárokový převod – žádost obce hl. m. Praha ze dne 18. 

9. 2014 dle § 7 odst. 1 písm. e)  zák. č. 503/2012 Sb. v pl. znění  

K pozemku KN p. č. 209/1 probíhá několik soudních řízení u obvodního a okresního soudu: 

Ob. s. pro Prahu 10: sp. zn. 8 C 50/2019, sp. zn. 17 C 29/2016, 11 C 359/2004, 17 C 55/2017 

Ok. S. Domažlice - sp. zn. 6 C 237/2016 

Pozemek je vyloučen z převodu. 

 

 

Prověření pozemku KN p. č. 2247 v k. ú. Uhříněves Vyloučeno 

ano/ne 

Pozemek dotčen zákonem č. 428/2012 Sb., (církev) 

 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb. bylo uplatněno právo 

podle jiného předpisu a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno b) zákona č. 503/2012 Sb. určený územním 

plánem nebo regulačním plánem a nebo rozhodnutím o umístění 

stavby k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami 

dopravní infrastruktury nebo těmito stavbami již zastavěné 

ano-část 

§ 6 odst. 1 písmeno c) zákona č. 503/2012 Sb. určený podle 

schváleného návrhu pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na 

provedení technických vodohospodářských a ekologických opatření 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 503/2012 Sb. majetek, o jehož 

převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního předpisu 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno e) zákona č. 503/2012 Sb. zemědělské pozemky 

ve vojenských újezdech 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno f) zákona č. 503/2012 Sb. pozemek v národních ne 



přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a v prvních a 

druhých zónách národních parků 

§ 6 odst. 1 písmeno g) zákona č. 503/2012 Sb. tvořící rezervu 

státních pozemků 

ne 

 

Poznámka: 

K § 6 odst. 1 písm. b) – Pozemek dotčen veřejně prospěšnou stavbou č. 128/DK/51 

(komunikační propojení Pražský okruh – Přátelství/Kutnohorská – viz. sdělení Institutu 

plánování a rozvoje hl.. m. Prahy č.j. 3327/2019 ze dne 1.4.2019 a sdělení ÚMČ P 22, Odboru 

výstavby ze dne 11. 4.2019 

Třetí osobou bylo uplatněno právo na nárokový převod – žádost obce hl. m. Praha ze dne 18. 

9. 2014 dle § 7 odst. 1 písm. e)  zák. č. 503/2012 Sb. v pl. znění  

K pozemku KN p. č. 2247 probíhá několik soudních řízení u Ob. s. pro Prahu 10: sp. zn. 8 C 

50/2019 -, sp. zn. 46 C 333/2016, sp. zn. 17 C 55/2017 

Pozemek je vyloučen z převodu. 

 

Prověření pozemku KN p. č. 302/13 v k. ú. Štěrboholy Vyloučeno 

ano/ne 

Pozemek dotčen zákonem č. 428/2012 Sb., (církev) 

 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb. bylo uplatněno právo 

podle jiného předpisu a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno b) zákona č. 503/2012 Sb. určený územním 

plánem nebo regulačním plánem a nebo rozhodnutím o umístění 

stavby k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami 

dopravní infrastruktury nebo těmito stavbami již zastavěné 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno c) zákona č. 503/2012 Sb. určený podle 

schváleného návrhu pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na 

provedení technických vodohospodářských a ekologických opatření 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 503/2012 Sb. majetek, o jehož 

převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního předpisu 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno e) zákona č. 503/2012 Sb. zemědělské pozemky 

ve vojenských újezdech 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno f) zákona č. 503/2012 Sb. pozemek v národních 

přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a v prvních a 

druhých zónách národních parků 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno g) zákona č. 503/2012 Sb. tvořící rezervu 

státních pozemků 

ne 

Poznámka: 

K pozemku KN p. č. 486 probíhají soudní řízení u Obv. soudu pro Prahu 10: 

sp. zn. 46 C 501/2018, sp. zn. 5 C 180/2018 

Pozemek je vyloučen z převodu, protože je ve spoluvlastnictví (ideální ½ je ve vlastnictví fyzických 

osob) – viz výpis z  LV 671)  

 

Prověření pozemku KN p. č. 302/96 v k. ú. Štěrboholy Vyloučeno 

ano/ne 

Pozemek dotčen zákonem č. 428/2012 Sb., (církev) 

 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb. bylo uplatněno právo 

podle jiného předpisu a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno b) zákona č. 503/2012 Sb. určený územním 

plánem nebo regulačním plánem a nebo rozhodnutím o umístění 

stavby k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami 

dopravní infrastruktury nebo těmito stavbami již zastavěné 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno c) zákona č. 503/2012 Sb. určený podle 

schváleného návrhu pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na 

provedení technických vodohospodářských a ekologických opatření 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 503/2012 Sb. majetek, o jehož ne 



převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního předpisu 

§ 6 odst. 1 písmeno e) zákona č. 503/2012 Sb. zemědělské pozemky 

ve vojenských újezdech 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno f) zákona č. 503/2012 Sb. pozemek v národních 

přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a v prvních a 

druhých zónách národních parků 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno g) zákona č. 503/2012 Sb. tvořící rezervu 

státních pozemků 

ne 

Poznámka: 

K pozemku KN p. č. 302/96 probíhá soudní řízení u Obv. soudu pro Prahu 10 - sp. zn. 5 C 

180/2018 

Pozemek je vyloučen z převodu, protože je ve spoluvlastnictví (ideální ½ je ve vlastnictví fyzických 

osob) – viz výpis z LV 671)  

 

 

Prověření pozemku KN p. č. 594/1 v k. ú. Dolní Měcholupy Vyloučeno 

ano/ne 

Pozemek dotčen zákonem č. 428/2012 Sb., (církev) 

 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb. bylo uplatněno právo 

podle jiného předpisu a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno b) zákona č. 503/2012 Sb. určený územním 

plánem nebo regulačním plánem a nebo rozhodnutím o umístění 

stavby k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami 

dopravní infrastruktury nebo těmito stavbami již zastavěné 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno c) zákona č. 503/2012 Sb. určený podle 

schváleného návrhu pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na 

provedení technických vodohospodářských a ekologických opatření 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 503/2012 Sb. majetek, o jehož 

převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního předpisu 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno e) zákona č. 503/2012 Sb. zemědělské pozemky 

ve vojenských újezdech 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno f) zákona č. 503/2012 Sb. pozemek v národních 

přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a v prvních a 

druhých zónách národních parků 

ne 

§ 6 odst. 1 písmeno g) zákona č. 503/2012 Sb. tvořící rezervu 

státních pozemků 

ne 

Poznámka: 

Pozemek je vyloučen z převodu, protože je ve spoluvlastnictví (ideální ½ je ve vlastnictví fyzických 

osob) – viz výpis z  LV 671)  

 

Prověření pozemku KN p. č. 4501/40 v k. ú. Strašnice 

Pozemek nebyl aktuálně prověřován dle § 6 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. 

 

 

S pozdravem  

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

 

 

 

 

Příloha: 



Anonymizované:   

Žádost Magistrátu hl. m. Prahy o bezplatný převod pozemku KN p. č. 584/18 v k. ú. Dolní 

Měcholupy 

Sdělení IPR Praha k převodu pozemku KN p. č. 584/18 v k. ú. Dolní Měcholupy 

Žádost Magistrátu hl. m. Prahy o bezplatný převod pozemku KN p. č. 209/1 v k. ú. Královice 

Sdělení Městské části Praha 22 k převodu KN p. č.  1847, 2247 v k. ú. Uhříněves a KN p. č. 271/8 

v k. ú. Královice 

Rozhodnutí č.j. PÚ 1360/04 

Sdělení IPR Praha k převodu pozemku KN p. č. 2247 v k. ú. Uhříněves 

Žádost Magistrátu hl. m. Prahy o bezplatný převod pozemku KN p. č. 2247 v k. ú. Uhříněvesq  
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