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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. Větrušice u Klecan   
 

 
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 9. 3. 2020 pod č.j. SPU 092489/2020 ve věci poskytnutí 
informací o tom jakým rozhodnutím týkajícím se charakteru komunikace ležící na pozemcích, které 
jsou předmětem smlouvy o převodu pozemků č. 14PR18/80, uzavřené dne 30.5.2018 mezi SPU a 
ZD Klecany, jste disponovali ke dni uzavření smlouvy, a dále jakým způsobem, jste umožnili užívání 
shora uvedené komunikace vlastníkům okolních pozemků, Vám sdělujeme: 
 
Předmětem smlouvy o převodu pozemků č. 14PR18/80 ze dne 30. 5. 2018 uzavřené mezi Českou 
republikou – Státním pozemkovým úřadem a ZD Klecany byly pozemky v katastrálním území 
Větrušice u Klecan, a to jak stavební parcely (zastavěné plochy a nádvoří), tak pozemky v druhu 
ostatní plochy, zahrady, manipulační plochy a další kultury, avšak žádná z uvedených parcel, ke dni 
jejího převodu, nebyla v katastru nemovitostí zapsaná v druhu pozemku: komunikace.  
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad před realizací převodu (vydáním) majetku z vlastnictví 
státu postupuje v souladu s ust. § 6 zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění. V rámci uvedeného 
postupu se dotazuje také místně příslušného obecního a stavebního úřadu, zda jsou tyto pozemky 
z převodu z vlastnictví státu do vlastnictví 3. osob vyloučeny. Vzhledem ke skutečnosti, že obec ani 
stavební úřad příslušné obce převod žádného z pozemků v předmětné smlouvě z převodu 
nevyloučilo, byl dodržen zákonný postup a Státní pozemkový úřad tak byl oprávněn převod pozemků 
realizovat. 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
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