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

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidované Státním pozemkovým úřadem dne 12. 1. 2020 pod č.j. SPU 
0006511/2021 ve věci poskytnutí informací o pozemku KN p. č. 431/27 v k. ú. Třeboradice, zapsaném 
na LV č. 749 pro k. ú. Třeboradice, konkrétně:
1) Na základě jakého prvního nároku byl pozemek předán do vlastnictví konkrétní fyzické osoby 

(jméno uvedeno v žádosti)?
2) Z jakého důvodu nebyl pozemek vydán Římskokatolické farnosti, která byla oním církevním 

subjektem a v její prospěch byl pozemek blokován a pravděpodobně vydáno i předběžné opatření?
3) Z jakého důvodu nedošlo k převodu pozemku na město, když byla podána žádost o převedení?

Vám sdělujeme následující:
1) Pozemek KN p. č. 431/27 v k. ú. Třeboradice byl do vlastnictví konkrétní fyzické osoby předán na 

základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 č.j. 18 C 235/2012-122 ze dne 28.8.2013, PM 
15.102013

2) Pozemek nebyl vydán církevnímu subjektu z toho důvodu, že církevní subjekt nepodal výzvu 
k vydání pozemku KN p. č. 431/27 (dle PK p. č. 236 a 41/4) v k. ú. Třeboradice dle zákona č. 
428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

3) Vzhledem ktomu, že SPU pozbyl výše uvedeným rozsudkem vlastnická práva k pozemku KN p. 
č. 431/27 v k. ú. Třeboradice, nebylo možné realizovat převod pozemku na město.

S pozdravem

Ing. Jiří Veselý 
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