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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., tykající se pozemků v k. ú. Kyje

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidovaným dne 29. 6. 2020 pod č.j. SPU 231317/2020 ve věci poskytnutí 
informací;
1. zaslání kopií žádostí Hlavního města Prahy o bezúplatný převod pozemků KN p. č. 2574/26, 

2574/64, 2510/2 a 2574/174 v k. ú. Kyje
2. sdělení, z jakého důvodu nebylo dosud vyhověno žádosti Hlavního města Prahy o bezúplatný 

převod pozemků KN p. č. 2574/26, 2574/64, 2510/2 a 2574/174 v k. ú. Kyje
3. sdělení, v jakém stavu se aktuálně nachází vyřizování žádosti Hlavního města Prahy o 

bezúplatný převod pozemků KN p. č. 2574/26, 2574/64, 2510/2 a 2574/174 v k. ú. Kyje
4. v případě, že byla některá ze žádostí Hlavního města Prahy o bezúplatný převod pozemků KN p. 

č. 2574/26, 2574/64, 2510/2 a 2574/174 v k. ú. Kyje zamítnuta, zaslání kopie sdělení Státního 
pozemkového úřadu o zamítnutí předmětné žádosti

sdělujeme:

Žádosti Hlavního města Praha (obce) o bezúplatný převod shora uvedených pozemků zasíláme 
přílohou. Žádosti obce jsou evidovány jako platné a oprávněné, ve stavu: rozpracované. Předmětné 
žádosti o převod nebyly doposud vypořádány z důvodu uplatněných žalob o vydání pozemků jako 
náhradních, ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění, které nejsou doposud pravomocně 
ukončeny. O existenci soudních sporů v jejichž důsledku nebylo pokračováno ve vypořádání žádostí 
byl žadatel informován.

Ad 1. Kopie žádostí Hlavního města Prahy zasíláme v příloze.

Ad 2. Pozemky v k.ú. Kyje KN p. č. 2574/26,64; KN 2510/2 - žádost obce Hlavní město Prahy dle 
§7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb. - Vysočanská radiála. V současné době evidujeme dosud 
neukončené soudní spory č.j. 40 C 92/2016 a č.j. 28 Co 97/2020, z tohoto důvodu nebylo možné 
přistoupit k převodu předmětných pozemků z vlastnictví SPÚ do vlastnictví obce Hlavní město 
Praha.
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Pozemek KN p. č. 2574/174 v k. ú. Kyje - žádost obce Hlavní město Prahy dle §7 odst. 1 zákona č. 
503/2012 Sb. V současné době evidujeme dosud neukončený soudní spor č. j. 40 C 92/2016, 
z tohoto důvodu nebylo možné přistoupit k převodu pozemků z vlastnictví SPÚ do vlastnictví obce 
Hlavní město Praha.

Ad 3. Aktuálně se žádosti nacházejí ve stavu rozpracovanosti. Do doby rozhodnutí soudu není 
požadovaný převod možný.

Ad 4. Všechny žádosti Hlavního města Prahy jsou platné.

S pozdravem

Ing. Jiří Veselý 
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Příloha;
Žádost č.j. MHMP 1133781/2016 (SPU 344171/2016)
Žádost č.j. S-MHMP 1658738/G-3628/14 (SPU 265488/2015) 
Žádost č.j. S-MHMP 367741/G-717/14 (SPU 166984/2014)
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HLAVNI MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor evidence, správy a využití majetku

Statni pozemkový urad 
Doručeno; 04.07.2016 
SPU 344171/2016
listy:1 prllohy:2

MHMPXP4DONB5

spuess625e40d9

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu

Nám. Winstona Churchilla 1800/2 
130 00 Praha 3

Váš dopis zn./ze dne C.j.
MHMP 1133781/2016 
Sp. zn.
S-MHMP 584540/2016 SVM

Vyřizuje / linka
Ing. Jiřina Jirešová / 
236002281

Datum
27.06.2016

Počet listů 1/ příloh 1

Věc: Žádost o bezúplatný převod pozemku dle §7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů

Hlavní město Praha žádá o bezúplatný převod části pozemku pare. č. 2574/174 k. ú. K)je dle §7 

odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Radek Svoboda

rllavní město Prttha 
Ěrahy

nóni. 2ředitel odboru evidence, správy a vyúžhLmájetku^ ^
/130/

Přílohy:
- 1 X příloha č. 62

V odpovědi, prosím, uvádějte naíe číslo jednací.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2. 110 01 Praha 1
Pracovištč: Nám. Franze Kafky 16/1, 110 00 Praha I
tel.: Kontaklní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
e-mail: posla d\ni~aha.eu. ID DS: 48ia97h

MHMPXP4DONB5

spuess625e40d9





HLAVNÍ MÉSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU

statni pozemkový uzad 
Doručeno; 20.05.2015 
SPU 265468/2015 
listy:8

spuosi5c673f79

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu

Husinecká 11a 
130 00 Praha 3 - Ži^ov

Vás dopis zn. Č.j.
S - MHMP 1658738/G-3628/14

Vyřizuje / linka Datum 
Ing. JireSová/2281 7.4.2015

Véc; n hpzitplwtnv převod pozemků dle 67 odst 2 zákona Č. 503/2012 Sb,^ ve znění
pozděi.^ích předpisů

Hlavní město Praha Vás žádá o bezúplatný převod pozemku pare. č. 2510/2 k. ú. Kyje dle §7 

odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., ve zněni pozdějších předpisů.

Na pozemku se nacházejí komunikace Branská a Bodláková, které jsou zařazeny do kategorie 

místních komunikací EQ. třídy.

■tl
7 o d a 

iru

; . řssto Praha
'áí nl.m. Prahy 

:e nám. 2
1 Li C 1 Fraha 1 /130/

Přílohy:
kopie katastrální mapy
letecký snímek území .
ověřená kopie sdělení odboru rozvoje a financování dopravy MHMP ze dne 4. 12.2014 
kolaudační rozhodnutí C.j. OVD/1314/05/SEMJ z^. 6.2005 s nabytím právní moci 15.7.2005 
příloha č. 62.1. K

K odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací.

Sidlo: Mariánské oám. 2, 110 01 Prahal
Pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1
Kontaktní centrum 12 444, fax 236 007 031
e-mail: svm@praha.cu





HLAVNI MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU

statni pozemkový urad 
Doručeno: ll.04.201i 

SPU 166984/2014
přílohy:

druh:

spuess566ldc4f

Státní pozemkový úřad
Krajské pozemkový úřad pro hl. m. Prahu

Husinecká 11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Váš dopis zn. Č.j.
S - MHMP 36774I/G-717/14

Vyřizuje / linka Datum 
Ing. Jirešová/2281 7.4.2014

Věc: Žádost o bezúplatný převod pozemků dle 87 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb.. ve zněni 
pozdějších předpisů

Hlavní město Praha Vás žádá o bezúplatný převod pozemků pare. č. 1726/11, 1726/43, 1726/44, 
1740/41 k. ú. Vysočany, pare. č. 2574/18, 2574/21, 2574/57, 2574/58, 2574/26, 2574/64, 
2574/66, 2574/27, 2574/31, 2574/54, 2574/55, 2574/56, 2574/70, 2575/51, 2575/235, 2575/70, 
2580/25, 2580/27, 2580/29 k. ú. Kyje, pare. č. 1345/6, 1345/7, 1356/20,1356/22, 1356/23, 
1356/26, 1356/30, 1356/31, 1356/32, 1357/6, 1372/66, 1372/68, 1396/16, 1396/17, 1396/18, 
1396/19, 1396/20, 1396/21, 1398/8 a 2595/19 k. ú. Hloubětín dle §7 odst. 2 zákona č. 503/2012 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na pozemcích pare. č. 1726/11, 1726/43, 1726/44 a 1740/41 k. ú. Vysočany se nachází 
komunikace Novopacká, která v tomto úseku není dosud zařazena do kategorie místních 
komunikací a jedná se tak o veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

Na pozemku pare. č. 2574/18 k. ú. Kyje se nachází bezejmenná komunikace „NN 5328“, která 
není zařazena do kategorie místních komunikací a jedná se tak o veřejně přístupnou účelovou 
komunikaci.

Pozemky pare. č. 2574/21, 2574/64, 2574/31, 2574/56 k. ú. Kyje tvoří silniční pomocný 
pozemek mimoúrovňové křižovatky komunikace Novopacká, která v tomto úseku není dosud 
zařazena do kategorie místních komunikací a jedná se tak o veřejně přístupnou účelovou 
komunikaci.

Na pozemku pare. č. 2574/57 k. ú. Kyje a převážné části pozemku pare. č. 2575/51 k. ú. Kyje se 
nachází komunikace Budovatelská včetně silničního pomocného pozemku, která je zařazena do 
kategorie místních komunikaci II. třídy.

Na pozemcích pare. č. 2574/58, 2574/66, 2574/27 k. ú. Kyje se nachází bezejmenná komunikace 
„NN 7113“ (příjezd k retenční nádrži a dalším nemovitostem), která není zařazena do kategorie 
místních komunikací a jedná se tak o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. 
y odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací.

Sidlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Prahal
Pracoviště: nám. Franze Kafky 1. 110 01 Praha 1
lei. 236 001 111, fax 236 007 031
c-mail: svm@praha.eu

spuess566fdc4f



HLAVNI MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
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Na pozemku pare. č. 2574/26 k. ú. Kyje se nachází komunikační zeleň, která Je součástí 
bezejmenné komunikace „NN 7113“ (příjezd k retenční nádrži a dalším nemovitostem), která 
není zařazena do kategorie místních komunikací a jedná se tak o veřejně přístupnou účelovou 
komunikaci.

Na pozemcích pare. č. 2574/54, 2575/235, 2575/70 k. ú. Kyje a na severním konci pozemku 
pare. č. 2575/51 k. ú. Kyje se nachází komunikace Novopacká, která v tomto úseku není dosud 
zařazena do kategorie místních komunikací a jedná se tak o veřejně přístupnou účelovou 
komunikaci.

Na pozemcích pare. č. 2574/55, 2574/70 k. ú. Kyje se nacházejí sjízdná a nájezdná rampa na 
komunikaci Novopacká, které jsou součástí této komunikace. Komunikace Novopacká není 
v tomto úseku dosud zařazena do kategorie místních komunikací a jedná se tak o veřejně 
přístupnou účelovou komunikaci.

Na pozemcích pare. č. 2580/25, 2580/27, 2580/29 k. ú. Kyje se nachází bezejmenná 
komunikace, která není zařazena do kategorie místních komunikací a jedná se tak o veřejně 
přístupnou účelovou komunikaci.

Na pozemku pare. č. 1345/7 k. ú. Hloubětín se nachází komunikace Novopacká, která v tomto 
úseku není dosud zařazena do kategorie místních komunikací a jedná se tak o veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci.

Pozemky pare. č. 1345/6, 1356/20, 1356/22, 2595/19 a části pozemků pare. č. 1356/26, 1356/32 
a 1396/17 k. ú. Hloubětín tvoří silniční pomocný pozemek komunikace Novopacká, která 
v tomto úseku není dosud zařazena do kategorie místních komunikací a jedná se tak o veřejně 
přístupnou účelovou komunikaci.

Na pozemcích pare. č. 1357/6, 1372/66 a 1398/8 k. ú. Hloubětín nachází komunikace Novopacká 
včetně silničních pomocných pozemků. Tato komunikace v tomto úseku není dosud zařazena do 
kategorie místních komunikací a jedná se tak o veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

Na pozemku pare. č. 1356/23 k. ú. Hloubětín se nachází bezejmenná komunikace (přeložka 
příjezdové komunikace k přilehlým nemovitostem), která není zařazena do kategorie místních 
komunikací a jedná se tak o veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

Na pozemcích pare. č. 1356/30, 1356/31 a částech pozemků pare. č. 1356/26, 1356/32 k. ú. 
Hloubětín se nachází tunelové přemostění komunikace Novopacká, na kterém se nachází zeleň 
určená pro přechod zvěře a je po něm vedena bezejmenná komunikace (přeložka příjezdové 
komunikace k přilehlým nemovitostem), která není zařazena do kategorie místních komunikací a 
jedná se tak o veřejně přístupnou účelovou komunikaci.



HLAVNI MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Na pozemku pare. č. 1372/68 k. ú. Hloubětín se nachází bezejmenná komunikace (přeložka 
příjezdové komunikace k přilehlým nemovitostem), která není zařazena do kategorie místních 
komunikací a jedná se tak o veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

Na pozemku pare. č. 1396/16 k. ú. Hloubětín se nachází zeleň, která není komunikační zelení, 
ale byla vybudována spolu s výstavbou komunikace Novopacká.

Na pozemcích pare. č. 1396/18, 1396/19, 1396/20, 1396/21 a na části pozemku pare. č. 1396/17 
k. ú. Hloubětín se nachází tunelové přemostění komunikace Novopacká, na kterém se nachází 
zelen určená pro přechod zvěře a je po něm vedena přeložka komunikace Za černým mostem, 
která není zařazena do kategorie místních komunikací a jedná se tak o veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci.

Ing. R*----
ř.

“bodá
-v,ru

Hlavní město Praha 
Magistrát hl.m. Prahy 
Mariánské nám. 2 
110 01 Prahal /130/

Přílohy:
- snímky mapy KN
- letecké snímky území
- ověřené kopie sdělení odboru rozvoje a financování dopravy MHMP
- ověřená kopie kolaudačního souhlasu č.j. MHMP 801963ks/2012/ODA-Ol/Mm ze dne 11. 9. 2012
- ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí č.j. MHMP 801968kr/20l2/ODA-Ol/Mm ze dne 20. 9. 2012 

s nabytím právní moci dne 23. 10. 2012




