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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., týkající poskytnutí informace o rozhodnutí o žádostech o 
bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kyje a Klánovice        
  

 

Dobrý den, 

 

Státní  pozemkový  úřad  obdržel dne 30.8.2019 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 

346477/2019 ve věci poskytnutí informace o tom, zda Státní pozemkový úřad již nějakým 

způsobem rozhodl o žádostech  o bezúplatný převod pozemku KN p. č. 2575/491 v k. ú. Kyje ze 

dne 17.6.2015, č.j. S-MHMP 857498/G-830/15 a o bezúplatný převod pozemku KN p. č. 1149/4  k. 

ú. Klánovice ze dne 27.6.2016, č.j. MHMP 1135024/2016  zaslaných Magistrátem hl.m. Praha 

Státnímu pozemkovému úřadu. K Vaší žádosti sdělujeme: 

 

Státní pozemkový úřad obdržel dne 4. 7. 2016 žádost Hlavního města Prahy pod sp.zn.: S-MHMP 

584661/2016 SVM, č.j. MHMP 1135024/2016 převod (mimo jiné také) pozemku parc. č. dle KN 

2575/491 v katastrálním území Kyje dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění 

platném před účinností novely zákona č. 185/2016 Sb., v platném znění. Předmětnou žádost obce 

nebylo možné do dnešního dne vypořádat, a to z důvodu uplatněné žaloby o vydání tohoto pozemku 

jako náhradního ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění. Uvedená skutečnost byla 

žadateli sdělena dopisem ze dne 2. 3. 2017 s tím, že žádost bude dořešena po vydání 

pravomocného rozhodnutí soudu v této věci. Nárok žadatele, tj. hlavního města Prahy na převod 

pozemku KN  p. č.  2575/491 v k. ú. Kyje dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o SPÚ, i nadále trvá. 

 

Ze stejného důvodu pak nedošlo také k vypořádání žádosti Hlavního města Prahy ze dne 30. 6. 2015 

pod č.j. S-MHMP 857498/G-830/15 o převod pozemku KN p. č.  1149/4 v k. ú.  Klánovice dle 

ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění platném před účinností novely zákona č. 

185/2016 Sb., v platném znění. Nárok žadatele, tj. hlavního města Prahy na převod tohoto pozemku i 

nadále trvá.  
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Mgr. Martin Mládek 

Ostrovní 2064/5 
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD   

  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -  Žižkov, IČO: 013774, DIČ: CZ 01312774   

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha   
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3   



Ihned po pravomocném skončení soudních sporů, jejichž předmětem jsou shora uvedené pozemky, 

ve prospěch České republiky, zahájí Státní pozemkový úřad kroky potřebné k vypořádání shora 

uvedených nárokových žádostí obce, resp. přistoupí k přípravě realizace převodu pozemků.  

 

 

 

 

S pozdravem  

  

 

 

Ing. Jiří Veselý  

ředitel  

Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha  
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