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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., týkající se pozemku KN p. č. 1863/8 v k. ú. Kolovraty, Uhříněves     
 

 
 
Dobrý den,   
 
k Vašim žádostem o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v pl.zn., zaevidovaným dne 15. 5. 2020 pod č.j. SPU 162253/2020  ve věci poskytnutí 
informací: 
- zaslání kopií žádosti Hlavního města Prahy o bezúplatný převod pozemku KN p. č. 346/149 v k. 

ú. Kolovraty a pozemku KN p. č. 2247 v k. ú. Uhříněves dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 
503/2012, ze dne 22.6.2016 a 5.6.2014 

- sdělení, z jakého důvodu nebylo dosud vyhověno žádosti Hlavního města Prahy o bezúplatný 
převod pozemku KN p. č. 346/149 v k. ú. Kolovraty a pozemku KN p. č. 2247 v k. ú. Uhříněves 

- sdělení, v jakém stavu se aktuálně nachází vyřizování žádosti Hlavního města Prahy o 
bezúplatný převod pozemku KN p. č. 346/149 v k. ú. Kolovraty a pozemku KN p. č. 2247 v k. ú. 
Uhříněves 

- v případě, že byla žádost Hlavního města Prahy o bezúplatný převod pozemku KN p. č. 346/149 
v k. ú. Kolovraty a pozemku KN p. č. 2247 v k. ú. Uhříněves zamítnuta, zaslání kopie sdělení 
Státního pozemkového úřadu o zamítnutí předmětné žádosti 

 
sdělujeme:  
 
Žádost Hlavního města Praha o bezúplatný převod pozemku  KN p. č.  346/149 (části) v k. ú. 
Kolovraty dle ust. § 7 zákona č. 503/2012 Sb. (dále jen „zákon o SPÚ“) byla uplatněna na SPÚ dne 
30. 6. 2016 (kopie žádosti přílohou). Obec prokazatelně splňuje zákonem stanovené podmínky ust. § 
7 odst. 1 písmena e) zákona o SPÚ, k části pozemku vymezeném dle územně plánovací 
dokumentace obce v ploše ZMK. Uvedená žádost o převod nebyla doposud vypořádána, jelikož 
součástí žádosti nebyl předložen geometrický plán na rozdělení pozemku dle funkčního využití 
ploch. V současné době je stav vypořádání žádosti ve fázi vyhotovování geometrického plánu a 
lustrace pozemku dle ust. § 6 zákona o SPÚ.  
 
Žádost Hlavního města Praha o bezúplatný převod pozemku  KN p. č. 2247 v k. ú. Uhříněves dle 
ust. § 7 zákona č. 503/2012 Sb., (dále jen „zákon o SPÚ“) byla uplatněna na SPÚ dne 18. 9. 2014 
(kopie žádosti přílohou). Uvedená žádost o převod nebyla doposud vypořádána z důvodu 
uplatněných žalob  
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o vydání pozemku ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění. Státní pozemkový úřad byl  
v důsledku uvedeného omezen v dispozičních právech s pozemkem nakládat. O této skutečnosti, tj. 
nemožnosti pokračování ve vypořádání žádosti byla obec informována dopisem ze dne 11. 3. 2015 
s tím, že  z důvodu soudem nařízeného předběžného opatření není možné žádosti o převod 
„prozatím“ vyhovět. Omezení dispozičních práv státu i nadále trvá.  
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
 
 
Příloha:  
Žádost č.j. MHMP 1116422/2016 (SPU 340406/2016) 
Žádost č.j. MHMP 1318272/G-1843/14 (SPU 455157/2014 
Sdělení k žádosti č.j. SPU 455157/2014 
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