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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
v pl.zn., týkající se nemovitosti v k.ú. Zdiby
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 11.8.2021 pod č.j. SPU 291103/2021 ve věci poskytnutí
informací o skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na převoditelnost pozemku KN p. č. 431/56
v k. ú. Zdiby v režimu nabídek pozemků pro oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb., a to:
1) Překážky převodu ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb.
2) Jiné skutečnosti znemožňující vydání pozemku či jeho části oprávněným osobám podle zákona č.
229/1991 Sb.
Vám sdělujeme:
K bodu 1):
Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek KN p. č. 431/56 v k. ú. Zdiby nebyl majetkoprávně prověřen
dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. a SPU v současné době těmito informacemi
nedisponuje, nelze v režimu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění tyto informace poskytnout.
K bodu 2):
Jelikož veškeré překážky k převodu pozemku, tedy jeho převoditelnost, se ověřuje vždy k aktuálnímu
stavu, tedy ve chvíli přípravy zařazení pozemků do veřejných nabídek pozemků pro oprávněné osoby
podle zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění, na kterou je v žádosti odkazováno, nelze poskytnout
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Dotaz by tedy bylo nezbytné blíže
specifikovat.
Pozemek KN p. č. 431/56 v k. ú. Zdiby byl předmětem výzvy církve dle z. č. 428/2012 Sb. o
majetkovém vyrovnání s církvemi a jinými náboženskými společnostmi. Rozhodnutím č.j. SPU
049975/2015 ze dne 7.2.2017, PM 15.2.2017, bylo rozhodnuto o nevydání pozemku oprávněné osobě.
Důvodem pro nevydání pozemku byla skutečnost, že pozemek byl podle schváleného územního plánu
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vymezen pro koridor veřejně prospěšné stavby, a proto dle ust. § 8odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012
Sb. nebylo možno pozemek vydat.
S pozdravem
Ing. Jiří Veselý
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha
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