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Čj.: MC P-KU 00566/2014 

V Praze dne 15.4.2014 

 

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. – pozemky parc. č. 1540 a 2356/3 k.ú. Kunratice 

 

Vážený pane Staňku, 

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím v platném znění ze dne 10.3.2014 následně dne 27.3.2014 doplněné na základě naší 

výzvy ze dne 24.3.2014, týkající se doložení dokladů k pozemkům parc. č. 1540 a 2356/3 k.ú. 

Kunratice Vám sdělujeme následující: 

 

Podle grafické identifikace byly pozemky parc. č. 1540 a 2356/3 k.ú. Kunratice tvořeny pozemkem 

ze zjednodušené evidence PK parc. č. 419/1, který přidělil na základě přídělové listiny čj. 

76,730/50-II/21 ze dne 30.12.1950 Čsl. Stát zastoupený Ministerstvem zemědělství-Národním 

pozemkovým fondem v likvidaci do hospodaření MNV v Kunraticích. Na základě této listiny  byla 

výše uvedená nemovitost zapsána do pozemkové knihy, knih. vložka 1278 ve prospěch 

Československého státu-Místní národní výbor Kunratice. 

 

V k.ú. Kunratice proběhlo technickohospodářské mapování a k 1.1.1966 byl vyhlášen nový operát 

evidence nemovitostí, během kterého došlo k přečíslování pozemků vedených ve zjednodušené 

evidenci. Pozemky byly evidovány na LV 1 ve vlastnictví Čs. Státu s právem hospodaření MNV 

v Kunraticích. Od účinnosti zák. č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí, konkrétně podle § 29 se 

operát evidence nemovitostí považuje za katastrální operát. 

 

Městská část Praha-Kunratice požádala katastrální úřad o převod pozemků parc. č. 1540 zastavěná 

plocha bez stavby čj. NZ 147/2000 a 2356/3 ostatní plocha čj. NZ 148/2000 v k.ú. Kunratice, podle 

§ 1 zákona č. 172/1991 Sb. do vlastnictví Hlavního města Prahy. Tyto žádosti odpovídaly 

požadavkům katastrálního úřadu a byly vyhotoveny v souladu s Pokyny č. 11 České úřadu 

zeměměřického a katastrálního ze dne 7.12.1994 č.j. 5320/1994-23 pro zápis právních vztahů 

k nemovitostem a dalších údajů do katastru (žádosti vedené kat.úřadem pod čj. Z-8568/2000 a Z-

8571/2000).  

 

Dále Vám sdělujeme, že obdobná informace týkající se pozemků parc. č. 1540 a 2356/3 v k.ú. 

Kunratice byla již zveřejněna včetně příloh a je veřejně dostupná na webových stránkách Městské 

části Praha-Kunratice viz  http://praha-kunratice.cz/zadosti-o-informace  

 

V případě jakýchkoli případných dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

 

 

 

S pozdravem  

Jitka   V o ř í š k o v á  

tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice 

http://praha-kunratice.cz/zadosti-o-informace

