
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

Naše značka: 
Spisová značka: 
Vyřizuje.:
Tel.:
ID DS:
E-mail:
Datum:

SPU 235703/2022 
SZSPU 206718/2022 
Renata Letová 
601592042 
z49per3
r.letova@spucr.cz
29.6.2022

J & K LawPartners s.r.o., AK 
Mgr. Jaroslav Svoboda 
Valentinská 56/11 
110 00 Praha 1

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ze dne
9. 6. 2022, týkající se informací:

1) Zda byla v registru smluv zveřejněna nájemní smlouva č. 37N20/01 uzavřená dne 15.10.2020 mezi
SPÚ a jako nájemcem, jejímž předmětem by pronájem části pozemku
KN p. č. 479/1 v k. ú. Lochkov, příp. kdy a s jakým názvem_

2) Jaká je aktuální výše rozlohy pozemků ve vlastnictví ČR, ve správě SPÚ?
3) Jaká je aktuální výše rozlohy pozemků požadovaných restituenty jako náhradních pozemků za 

pozemky, které nelze vydat původním vlastníkům dle zákona č. 229/1991 Sb.?

Vám sdělujeme následující:

1) Nájemní smlouva č. 37N20/01 ze dne 15.10. 2020 uveřejněna v registru smluv nebyla. Důvodem pro 
nezveřejnění bylo nesplnění podmínek zveřejnění.

2) Dle stavu k 1.4.2022 byly ve výlučném vlastnictví SPÚ parcely s celkovou plochou 115 615,9616 ha. 
Je nutno podotknout, že toto číslo zahrnuje opravdu všechny výlučně vlastněné parcely, tj. i parcely 
pronajaté, zatížené různými břemeny, spory, nepronajatelné, rezervu státní půdy.

3) Dle stavu k21. 6. 2022 se jedná o pozemky s celkovou rozlohou 6 514,5973 ha. Údaj vychází 
z interní databáze SPÚ, kdy jeho správnost je závislá na aktuálním počtu a stavu jednotlivých žalob 
ze strany restituentů.
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