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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., týkající se nemovitost v k.ú. Dubí u Kladna, Kyšice a Unhošť    
 
 
 

Dobrý den,   
 
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidované dne 11. 2. 2020 pod č.j. SPU 051903/2020  ve věci poskytnutí 
informací – zaslání uzavřené nájemní a podnájemní smlouvy na pozemek nebo jeho část; pachtovní 
smlouvy; práv nezapsaných v KN, vzniklých např. vydržením; staveb ) dle definice stavebního 
zákona) jiných vlastníků na pozemku (které nejsou uvedeny na LV), týkajících se pozemků KN p. č. 
1931 v k. ú. Dubí u Kladna, KN p. č. 169/45, 169/48 a 217/1 v k. ú. Kyšice a KN p. č. 396/48 v k. ú. 
Unhošť Vám sdělujeme: 
 
Přílohou Vám zasíláme níže uvedené listiny: 
- Pachtovní smlouvu č. 3N14/09 
- Nájemní smlouvu č. 66N19/09 
- Pachtovní smlouvu č. 65N19/09 
- Pachtovní smlouvu č. 44N14/09 
- Pachtovní smlouvu č. 69N19/09 
- Dohodu o přičlenění honebních pozemků č. 9M02/09 
- Dohodu o přičlenění honebních pozemků č. 5M02/09 
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1002C15/09 
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 25C10/09 
 
Pozemek KN p. č. 1931 v k. ú. Dubí u Kladna je zatížen věcným břemenem – zemní kabelové 
vedení NN 0,4kV (smlouva č. 25C10/09), které nebylo zapsáno do katastru nemovitostí na základě 
předběžného opatření – Ing. Činčera a u pozemku KN p. č. 396/48 v k. ú. Unhošť byla vyhotovena 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1002C15/09. Ostatní pozemky nejsou 
zatíženy věcným břemenem nebo se jedná o věcná břemena zavkladovaná v katastru nemovitostí. 
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Pro Vaši informaci Vám přílohou zasíláme ještě průvodní dopis k požadovaným listinám, který Vám 
byl zaslaný poštou 27. 9. 2019, jak je patrno z přiloženého podacího archu a detailní informace 
k zásilce. 
 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Výše uvedené listiny 
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