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

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 23.3. 2022 pod č.j. SPU 099767/2022 ve věci poskytnutí 
informací o části pozemku KN p. č. 1403/1 v k. ú. Trója, kterou máte pronajatou, konkrétně:

1. Za jakým účelem je prováděno oceňování výše uvedeného pozemku.
2. Zda se plánuje převod předmětného pozemku na jinou osobu či jiné změny v souvislosti s tímto 

pozemkem, případně zda je ohledně tohoto pozemku vedeno Státním pozemkovým úřadem 
nějaké řízení.

3. Případné sdělení dalších relevantních informací, které mohou mít vliv na Váš nájemní vztah.

Vám sdělujeme:

Pozemek KN p. č. 1403/1 z k. ú. Trója, jehož část užíváte dle nájemní smlouvy č. 188N09/01 je 
předmětem soudních řízení o jeho vydání jako pozemku náhradního k vypořádání restitučních nároků 
žalobců ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V současné době se jedná 
o 3 souběžná soudní řízení - dva spory vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod spis. zn. 15 C 
245/2020 a spis. zn. 8 C 432/2020 a jeden spor vedený u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod spis. zn. 
23 C 76/2017. Znalkyní vykonané místní šetření na předmětném pozemku bylo tedy uskutečněno právě 
z důvodu vyhotovení znaleckého posudku na ocenění pozemku dle objednávky našeho pracoviště, a 
to pro účely shora označených probíhajících soudních řízení.

S pozdravem

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