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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., týkající se nemovitostí v k.ú. Ďáblice  

 

 
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 320690/2019 dne 12. 8. 2019 ve věci poskytnutí 
informací o stavu řízení o žádosti Hlavního města Prahy se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, 
týkající se pozemků KN p. č. 586/40 a KN p. č. 586/41 v k. ú. Ďáblice, která byla podaná na základě 
ustanovení § 7 odst. 1 z. č. 503/2012 Sb., Vám sdělujeme následující: 
 
Hlavní město Praha uplatnilo na SPÚ žádost o převod pozemků parc. č. dle KN p. č. 586/40 a KN p. 
č. 586/41 v katastrálním území Ďáblice, obci Praha dle ust. § 7 odst. 1 písmena b) zákona č. 
503/2012 Sb., ve znění platném před účinností novely zákona č. 185/2016 Sb., a to dne 19. 11. 
2015.  
 
Předmětná žádost nebyla doposud vypořádána (k převodu pozemků nedošlo), a to s ohledem na 
skutečnost, že pozemky byly a jsou předmětem neukončeného soudního sporu ve věci jejich vydání 
jako pozemků náhradních dle zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění. V rámci soudního řízení bylo 
na pozemky vydáno usnesení o Nařízení předběžného opatření, které omezuje dispoziční právo 
vlastníka pozemku (státu) s takovým majetkem nakládat.  
 
S ohledem na uvedené nebylo možné obcí požadovaný převod uskutečnit. Nárok obce na převod 
pozemků však tímto nezanikl a stále trvá. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  

 
JUDr. Marek Hlaváč 
Advokát 
Akademická 663/5 
108 00  Praha 10 
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